






ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين2 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ـــف اخلام�س الأ�سا�ســـّي، ترّكز على املهارات الأ�سا�ســـّية فـي  هذه ماّدة من مواّد التعّلم الذاتّي نقّدمها لتالميذنا فـي ال�سّ
فـّية  مادة الّلغة العربّية، وهي موّجهة اإىل التالميذ الذين مل ي�ستطيعوا الو�سول اإىل املدر�سة لتلّقي الّتعليم فـي الغرفة ال�سّ

لتكون لهم عونًا على التعّلم، كما ت�ساعدهم على التعّلم فـي حال عدم توّفر الكتاب املدر�سّي.

ـــفـّية، فــــي حال متّكن التلميذ من  وميكـــن اأن ي�ســـتفـيد من هذه املاّدة كلٌّ من املعّلم والتلميذ داخل املدر�ســـة والغرفة ال�سّ
الو�ســـول اإىل املدر�ســـة، وفـي حال توّفر الكتاب املدر�سّي بني يديه، علمًا اأّن هذه املاّدة ت�سري وفق منهجّية الكتاب املدر�سّي 
وما ت�سّمنه من وحدات وجمالت واأن�سطة وتدريبات، وكّل ما يجده التلميذ اأو املعّلم من اأن�سطة وتدريبات وتعليقات غري 
واردة فــــي الكتاب املدر�ســـّي هي اإثراءات اأُدخلت اإىل هذه املواد لتغنيهـــا، وتعني التالميذ على امتالك املهارات املطلوبة، 
كما ت�ســـاعدهم على اكت�ســـاب املعـــارف واحلقائق واملبـــادئ والقيم والّتاهات )الـــواردة فـي املنهاج املقـــّرر ملاّدة اللغة 

العربّية لل�سّف اخلام�س(.

وهذه املهارات تت�ضّمن:

الإجابة عن اأ�سئلة الفهم وال�ستيعاب وحتديد الفكرة العاّمة، والفكر الّرئي�سة والفرعّية.. 1

اّتخاذ املواقف والقرارات واإبداء الّراأي مع التعليل.. 2

تنفـيذ الّتدريبات الّلغوّية املنتمية.. 3

حتديد املعنى الّلفظي والّدليل للمفردات، وحتديد الأ�سداد و نوع الّتاكيب وحماكاتها.. 4

امتة والباحثة املوّظفة …(.. 5 تنفـيذ تدريبات القراءة بكّل اأنواعها: )املعّبة و اجلهرية وال�سّ

تذّوق الّن�سو�س الأدبّية، واحلكم عليها.. 6

حّل امل�سكالت وتف�سري الظواهر وو�سف ال�ّسخ�سيات والأمكنة واإجراء املقابالت الإذاعية وال�سحفـّية. . 7

ورة اأو اخلب.. 8 كتابة التقارير والّر�سائل باأنواعها والتعليق على ال�سّ

ة.. 9 ة اأو تلخي�سها، اأو اإ�سافة حوار اأو �سخ�سّية اإىل الق�سّ كتابة الن�سو�س ال�ّسردّية واملقاطع الو�سفـّية، واإعادة �سوغ الق�سّ

توظيف املعارف املكت�سبة و املفاهيم اجلديدة فـي مواقف حياتّية.. 10

ونحن ناأمل من تالميذنا الأعزاء تخ�ســـي�س اأكرث من �ســـاعة يومّيًا من وقت درا�ســـتهم لدرا�ســـة هذه املاّدة وقراءتها، وتنفـيذ الأن�ســـطة 
والتدريبـــات الواردة فـيها، كما ناأمل مراعاة ت�سل�ســـل الوحدات الواردة فـي هـــذه املاّدة وطريقة بنائها؛ اأي عدم النتقال من 
ـــرورّي تخ�ســـي�س وقت فـي نهاية كّل اأ�ســـبوع  وحدة اإىل اأخرى قبل النتهاء من درا�ســـتها وفهمها ب�ســـكٍل كامل، ومن ال�سّ

ملراجعة املواّد واملو�سوعات التي مّتت درا�ستها.



3
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لفات عديدة: املو�سوعة  �ســـتاذة جامعية من م�ســـر، عميد املعهد العايل للمو�سيقا العربية لها موؤ الدكتورة رتيبة احلفني اأ
خذ هذا الن�س )دار الكتاب امل�سري - بت�سرف(. املو�سيقية املّي�سرة ومنها اأ
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اآلـة الفارابيالّدر�س الأّول
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على:

قراءِة النَّ�سِّ قراءًة جهرّيًة ُمراعيًا اأ�سلوَب احِلواِر.. 1
2 .. ئي�سِة ملقاطِع النَّ�سِّ حتديِد الِفكَرِة الَعاّمِة والِفَكِر الرَّ

اقراأ بنيَّ الّن�ّس املمتَع الآتي قراءًة �ضامتًة، وا�ضتعّد للإجابِة عن الأ�ضئلة التي تليه:

-1-

ـــعٌة بنجوِمها املتالألئِة كالقناديِل املُعلَّقِة، َيْزَحُم  ـــماُء ُمر�سَّ ال�سَّ
نوُرها �ســـياء القمِر، وُي�سفـي �ُسعاُعها الِف�سيُّ على الكوِن ُهدوءًا 

اَذْين. وَجماًل اأخَّ

كاَنْت ُعيوُن الأطفاِل واأ�ســـماُعُهْم َم�ســـدودًة اإىل اجَلدِّ وهَو َيروي 
دَّ املُحتلِّنَي حنَي ان�سمَّ اأَيهُم  َبع�سًا من حكاياِت ِجهاِده واأتراِبِه �سِ
ي لأنَّني مْل اأ�ستِمْع اإىل حكايِتَك  اإىل َحْلقِتِهْم قاِئاًل: »اأعتِذُر يا َجدِّ
ـــابكِة )الإنتنت( عن مو�ســـوٍع  الّليلـــَة، فقْد كْنُت اأبحُث َعْبَ ال�سَّ

.» َدْر�سيٍّ

: »بوِرْكـــَت يـــا اأيهـــُم، فـــاأيُّ مو�ســـوٍع �ســـغَلَك؟ قـــاَل  قــــاَل اجَلــــدُّ
ـــفا  اِد فـي التَّاريِخ، فقْد َعَرْفُت اأ�ســـماَء الكثرييَن ِمْنهم، كالفارابيِّ والِكْنديِّ واإخواِن ال�سَّ وَّ اأيهُم: مو�ســـوُع املو�ســـيقّينَي الرُّ

والأ�سفهاينِّ وغرِيهم«.

ِة العجيبة... ْثُكْم عِن الفارابيِّ واآلِتِه املو�سيقيَّ : تعاَلوا اأُحدِّ اجَلدُّ

-2-

؟ وما اآلُتُه العجيبة؟ َمروُة: وَمِن الفارابيُّ

: الفارابـــيُّ هَو اأبو ن�ســـٍر حُمّمُد بُن الفارابيِّ املعروُف بلقِب املعلِِّم الثَّاين، وهو من اأ�ســـهر فال�ســـفِة القرِن العا�ســـِر  اجَلــــدُّ
. امليالديِّ



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين8 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ي؟ ُل يا َجدِّ اأيهُم: ومِن املعلُِّم الأوَّ

هرُي )اأَِر�ْسطو(. ُل يا اأحفاِدي هو الفـيل�سوُف اليوناينُّ ال�سَّ : املعلُِّم الأوَّ اجَلدُّ

ي؟ َي الفـيل�سوُف الفارابيُّ املعلَِّم الثَّاين يا جدِّ مروُة: وملاذا �ُسمِّ

ِة وعلوِمها، فقْد �ســـرَح موؤلَّفاِت اأر�ســـطو،  : لقْد ُعِرَف الفارابيُّ باملعلِِّم الثَّاين ب�ســـبِب معرفِتِه الوا�ســـعِة باللُّغِة اليونانيَّ اجلدُّ
بِّ واملو�سيقا واللُّغات. اِت والطِّ يا�سيَّ وبرَع فـي الرِّ

-3-

ي؟ اأيهُم: ولكْن ما ِحكايُة اآلِة الفارابيِّ العجيبِة يا جدِّ

ْولِة احَلْمـــداينِّ اأمرِي حلَب  : يـــا اأحفادي لقـــْد كاَن َبالُط الأمرِي �ســـيِف الدَّ اجلــــدُّ
ـــعراِء والأدباِء والفال�سفِة واملو�ســـيقّينَي. وحدَث ذاَت يْوٍم  َمْق�ســـَد الُعلماِء وال�سُّ
اأْن ح�ســـَر الفارابيُّ لزيارِة الأمرِي، وكاَن عنَده جمموعٌة ِمَن املو�سيقّينَي َيعِزفوُن 
ريقـــِة املُْثَلى لَعَمِلها  علـــى اآلِتهم... والفارابـــيُّ ُيحاوُر كاّل منُهْم، ويدلُُّه على الطَّ
: واأّي الآلِت  والعـــزِف عليها بباعٍة واإتقاٍن، وهنا بادَر الأمرُي و�ســـاأَل الفارابـــيَّ

؟ التي �َسمْعَت ُتْتِقُن العزَف عليها يا فارابيُّ

اأجاَب الفارابيُّ بثقٍة: اإينِّ اأُتِقُن العزَف عليها جميِعها اأيُّها الأمرُي. ُدِه�َس الأمرُي، 
َة اآلٍة تختاُر لُت�سِمَعنا عزَفَك عليها؟ وقاَل: واأيَّ

ُة التي اأ�ستمِتُع بالعزِف عليها. اأجاَب: ل اأحتاُج اإىل اأيٍّ مْن هِذِه الآلِت للعزِف اأيُّها الأمرُي وعندي اآلتي املو�سيقيَّ

َبها  . وب�ســـرعٍة اأخرَج الفارابـــيُّ طبقَة عيداٍن باأطـــواٍل خمتلفٍة، وركَّ ـــْل، واأَ�ســـِمْعنا مو�ســـيقاَك يا فارابيُّ قال الأمرُي: تف�سَّ
َف قلياًل ِمَن الوقِت، واأعاَد ترتيَب اآلِتِه بطريقٍة ُمغايرٍة،  َدٍة، وبداأَ يعِزُف، فاأَْثنى عليِه احل�ســـوُر جميعًا، وتوقَّ بطريقٍة حُمدَّ
وعـــزَف حلنًا جديدًا، فاأ�ســـَحَك اجلميَع مَبْن فـيِهم الأمرَي، ُثمَّ اأعاَد العزَف واأَْبكـــى اجلميَع وبعَدها اأعاَد الفارابيُّ تركيَب 

اآلِتِه، وعزَف حلنًا اآخَر، فنام اجلميُع بعَد اأْن �َسَعروا بالهدوِء.

ي! اأيهُم: يا َلُه ِمْن مو�سيقيٍّ بارٍع يا َجدِّ

: نعْم يا ُبنيَّ لقْد كاَن الفارابيُّ ُمبِدعًا اأثاَر َده�سَة العامَلِ واإعجاَبه. اجَلدُّ

امتِة..... بارك ال له بك هل انتهيت من القراًءة ال�صَّ
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الفكرة العاّمة
اخرْت الِفكرَة العاّمة املُنا�ِضَبَة للنَّ�سِّ مّما ياأتي:

اأ. حواُر الأطفاِل مع جّدهم حوَل الفارابّي واآلتِه املو�سيقّية.

ُة.  ب. الآلُت املو�سيقّية العربيَّ

ت. اإبداُع العرِب فـي جماِل العلوِم.

الفكر الّرئي�صة
عزيزي التِّلميذ اكتْب رقَم املقطِع املنا�ضب للفكرة:

■ )………( التَّعريُف بالفارابّي. 

■ )………( براعُة الفارابي فـي العزِف. 

■ )………(  . اجتماُع الأطفاِل وال�ستماُع اإىل ِحكاياِت اجَلدِّ

ِة فـي كلِّ ِفكَرٍة؛ لأّنها �ست�ساعدك على اختياِر امَلقطِع املُنا�سِب لها. قبل حتديِد املقاِطِع انتبْه لبع�ِس الكلماِت امِلفتاِحيَّ

ال�صتيعاب والفهم
عزيزي التلميذ اأجب عن ال�ّضوؤالني الآتيني: 

ابكِة؟ وما الأ�سماء التي تعّرفها حول مو�سوعه؟ 1 ما املو�سوُع الذي َبحَث عنُه اأيهُم فـي ال�سَّ

 



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين10 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

حيحة: 2 اخت الإجابَة ال�سَّ

ت. بغداد. ■ ب. حلب.  اأ. دم�سق.  داَر احلواُر بني الفارابي والأمري فـي: 

ت. العا�سر للميالد. ■ ب. التَّا�سع للميالد.  اأ. احلادي ع�سر للميالد.  عا�َس الفارابي فـي الَقرِن: 

ت. كمان. ■ ب. عود  اأ. مزمار.  ا�ستخدَم الفارابي فـي عزفه اآلة: 

موقٌف وراأٌي
رُف فـي املَوِقِف ال�ّضابق؟  )�ضمعَت اأ�ضواتاً مو�ضيقّيًة عاليًة تنبعُث من بيِت جارَك( ماذا تت�ضّ

 
فًا فـيِه ُمعاملة ح�سنة ويّت�سُم بالّلباقِة. لميذ اأن تختاَر ت�سرُّ ل تن�َس عزيزي التِّ

اكيب اللُّغة والتَّ
اكيب هّيا تابع معي ال�سوؤال الأّول: لنتناوَل الآن تدريباِت الّلغة و التَّ

حيحة: )يروي اجلّد بع�سًا من حكايات جهاِدِه واأتراِبه �سدَّ املُحتلِّني(. 1 اخرت الإجابة ال�ضَّ
معنى كلمة اأترابه:

 اأ. اأبنائه.
ب. اأعمامه.

ت. اأ�سحابه.

2 ا�ضتبعد الكلمَة الغريبة من اأ�ضرة الكلمات الآتية:
اأ. ح�سارة.

رت. ب. حت�سّ
ت. ح�سر.

ث. ح�سارّي.
)ح�سارة: تطّور. حت�سرت: تطّورت. ح�ساري: تطورّي(.
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حيحة. ■ ابقة؟ اأعتقد اأنك �ستختار الإجابة ال�سَّ هل عرفت الآن الكلمة الغريبة عن اأ�سرة الكلمات ال�سَّ
لحظ تنا�سَب بع�ِس الكلمات مع الفعل )تطّور( و اختالَف اإحدى هذه الكلمات عن هذا املعنى. ■

موذِج اَحِة، ثمَّ تابْع درا�صَة النَّ �صديقي: خْذ ِق�صطًا من الرَّ

ّتدريبات قرائّية
ًة �سليمًة ُمراعيًا لفَظ حرَفِّ  احِة ومار�ست هوايتك اأطلب اإليك قراءَة النَّ�سِّ قراءًة جهريَّ بنّي: بعد اأن اأخذت ِق�سطًا من الرَّ

اد لفظًا �سليمًا. الّداِل وال�سّ

التذّوق
للِة على املعنى فـيما ياأتي؟ وملاذا؟ هما اأقوى فـي الدَّ اأيُّ

اأجيُد ا�ستخداَم الآَلِة. ■

اإيّن اأُجيُد ا�ستخداَم الآلة. ■

 

 



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين12 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الأحرف امل�صّبهة بالفعلالّدر�س الّثاين
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تعّرِف الأحُرِف املُ�سّبهِة بالِفعِل.. 1
اإعراِب الأحُرِف املُ�سّبَهِة بالِفعِل وا�سِمها وخِبها.. 2
ا�ستخداِم الأحرِف امل�سّبهِة بالفعل ا�ستخدامًا �سحيحًا.. 3

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ، تذّكر دائماً اأّن:

عزيزي التِّلميُذ: اقراأُ الأمثَلَة الآتيَة بتمّعٍن، لأّنها متّكُنَك من تعّرِف احُلروِف املُ�سّبهِة بالفعل وعملها فـي اجلملة ال�سمّية 

ة 1 املهمَّ

الأمثلة
اقراأ اجلمَل الآتية فـي القائمِة )اأ(، ثّم القائمة )ب( ول حظ التَّغيرَي احلا�ضَل فـي اجُلملة ال�ضمّية، ثّم اأجب عن الأ�ضئلِة 

التَّاليِة:
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- ب -- اأ -

عٌة بالغيوم. ال�ّسماُء مر�سَّ
املثابرُة طريُق الّنجاح.

القمُر منارٌة.
المتحاُن �سهٌل.
الباحُة وا�سعٌة.

البيُت جميٌل والأثاُث جديٌد.

عٌة بالغيوم. اإنَّ ال�ّسماَء مر�سَّ
اأخبته اأنَّ املثابرَة طريُق الّنجاح.

كاأنَّ القمَر منارٌة.
لعلَّ المتحاَن �سهٌل.
ليَت الباحَة وا�سعٌة.

البيُت جديٌد لكنَّ الأثاَث قدمٌي.

ة اأم فعليَّة؟    1 ما نوُع اجلمِل فـي القائمة )اأ( ا�سميَّ

2 ما ُركنا كلٍّ منها؟. ……………………………………… و  

3 ما حركُة اآخر كلٍّ منهما؟  

4 ما احلروُف التي دخَلْت على اجُلمِل ال�سمّية فـي القائمِة )ب(؟  

5 ما التغرّيُ الذي طراأ على املبتداأ بعَد دخوِل هذه احلروف؟  

6 هل تغرّيت حركة )اخلب( فـي جمل القائمة )ب(؟  

ال�صتنتاج
(: هي الأحرُف امل�سّبهُة بـالفعِل تدخل على اجلملة ال�سمّية فتن�سب املُبتداأ وُي�سّمى ا�سمها،  ، لكنَّ ، ليَت، لعلَّ ، كاأنَّ ، اأنَّ )اإنَّ

ويبقى اخَلُب َمرفوعًا وُي�سّمى خبها.



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين14 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب
َهَة بالفعِل وَعَملها، حّدْد فـي اجلمِل الآتيِة احلرف امل�ضــــّبه بالفعل وا�ضمه وخربه  1 والآن بعَد اأن تعّرفَت الأحرَف املُ�ضــــبَّ

�ضمن اجلدول الآتي:

لعلَّ املثابرَة طريُق الّنجاِح. ■

علمَت اأّن ال�سباَب ثروٌة للمجتمِع. ■

اإّن املدر�سَة مهُد العلِم. ■

خربها�ضمهاحلرف امل�ضّبه بالفعل

طريُقاملثابرَةلعّل

   

   

2 اقراأ اجلمَل الآتيَة، ثّم اأدِخْل عليها حرفاً م�ضّبهاً بالفعل، وغرّي ما يلَزُم، َوْفَق املثال الآتي:

كاأنَّ التاريَخ �ساهٌد ■ التَّاريخُ �ساهدٌ   

العلماءُ قدوةٌ لنا    ■

الأ�سجاُر مزهرٌة فـي احلقِل     ■

عزيزي التِّلميذ اقراأ املثال املعرب الآتي بتمّعٍن؛ لأّنه �ضري�ضدَك اإىل طريقة الإعراب.
اإّن البناَء رائٌع.

اإّن: حرٌف م�سّبٌه بالِفعل.
البناَء: ا�سُم اإنَّ من�سوٌب، وعالمُة ن�سبِه الفتحُة الّظاهرُة على اآخِرِه. 

مُة الّظاهرُة على اآخِره. رائٌع: خب اإنَّ مرفوٌع، وعالمُة رفعِه ال�سَّ
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قومي النهائّي التَّ
1 اأعرب اجلملَة الآتيَة: اإّن املبدَع م�ضهٌم فـي التقّدِم.

 

 

 

 

 

 

 
2 اقراأ املقطَع الآتي، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة التي تليه:

الَب يعلموَن اأهمّيَة القراءِة فـي حتقيِق الّتفّوِق؛  اإّن التفّوَق جميٌل، لكّن الو�سوَل اإليه بحاجٍة اإىل املثابرِة، ولعّل الطُّ
لأّن القراءَة تزيُد معارَفهم وتنّمي ثقافَتهم، وكاأّن الكتاَب نهٌر يفـي�ُس بالعلِم واملعرفِة.

ا�ضــــتخرج مــــن الفقــــرة ال�ّضــــابقة الأحرف امل�ضــــّبهة بالفعل، وحّدد ا�ضــــمها وخربها، مبّينــــاً نوع خــــرب كّل منها كما فـي 
اجلدول الآتي:

نوع اخلربخربهاإ�ضمهاحلرف امل�ضّبه بالفعل

ا�سم مفردجميلالّتفّوقاإّن

    

    

    

    

    

    



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين16 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

2 اكتب مقطعاً تتحّدث فـيه عن اآلٍة مو�ضــــيقّيٍة حتّبها، ُم�ضــــتخدماً بع�َس الأحرِف امل�ضّبهة بالفعل، وا�ضبط اآخَر ا�ضمها 
وخربها بال�ّضكل املنا�ضب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قَت هدفك اليوم بوركت جهودك. بنّي العزيز هل ا�ستطعَت حلَّ الأن�سطة جميعها؟ اأح�سنت اإذًا فقد حقَّ

اخلال�صة
ُب املبتداأ وي�سّمى  ِة  فتن�سُ (: هي اأحرٌف م�سّبهٌة بـالفعِل تدُخُل على اجلملِة ال�سميَّ ، لكنَّ ، ليَت، لعلَّ ، كاأنَّ ، اأنَّ )اإنَّ

ا�سمها ويبقى اخلب مرفوعًا وي�سّمى خبها.

اأح�صنت مع اأمنياتي بالّتوفـيق
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الّتاء املربوطةالّدر�س الّثالث
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تعّرِف موا�سع الّتاء املربوطة.. 1
تعليِل كتابة الّتاء مربوطًة.. 2
كتابِة الّتاء املربوطة فـي موا�سعها كتابة �سحيحة.. 3

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التلميذ لنتذّكر معاً اأنواع الّتاء:

تاء مربوطة ■تاء مب�سوطة ■
اقراأ الأمثلة الآتية بتمّعن، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة التي تليها:

املهمة 1

الأمثلة

اإنَّ اآثاَر احل�سارة العربّية مبعُث فخٍر لالأجيال ال�ّسابقة والاّلحقة.

ع حتتها خّط ؟   1 مب انتهت الكلمات التي ُو�سِ

2 كيف تلفظ الّتاء املربوطة عند الوقف عليها؟ اأَُلفظت تاًء اأم هاًء ؟  

ال�صتنتاج
الّتاء املربوطة: تقُع فـي اآخِر الكلمة، وُتلفُظ هاًء عند الوقف عليها.



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين18 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب
والآن ا�ضتعن بالّتعريف ال�ّضابق لتتّم الكلمات بتاء مربوطة، اأو مب�ضوطة:

اللغا……… احل�سارا……… الآلـ……… الطبيعـ………

اإجابة �صائبة وّفقك ال له
عزيزي التلميذ �ضنتعّرف الآن مو�ضعاً من موا�ضع كتابة الّتاء املربوطة.

الأمثلة

�ستبقى اآثار احل�سارة العربّية مبعث فخر لالأجيال القادمة.

ع حتتها خّط بتاء مربوطة، اأدّل كّل منها على مفرد، اأم على مثّنى، اأم على جمع ؟   1 انتهت الكلمات التي ُو�سِ

2 اأدّل كّل منها على مذّكر اأم على موؤّنث ؟  

ال�صتنتاج
حيحة، و�ضّكل منها قاعدة كتابة الّتاء املربوطة: اخرت الكلمات ال�ضّ

تكون التّاء املربوطة فـي:

اأعد كتابة القاعدة: تكون الّتاء املربوطة فـي  
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تدّرب
�ضع دائرة حول الكلمات املنتهية بتاء مربوطة فـي الفقرة الآتية:

ـــة مل اأكن اأعرف اإّل القليل عن الفارابـــي، اأّما الآن فقد عرفت كيف يكون لالآلة املو�ســـيقّية هذا الّتاأثري  )قبـــل تلـــك الق�سّ
الكبري(.

الّتقومي النهائّي
1 حّول الكلمات الآتية اإىل �ضيغة املوؤّنث املفرد:

غابات   ■لوحات   ■متفّوقات   ■

2 اجمع الكلمات الآتية جمع موؤّنث �ضاملاً:

معّلمة   ■مبدعة   ■جمموعة   ■

ف اإحداها فـي جملة مفـيدة. 3 هاِت كلماٍت تاوؤُهاَمْربوطة، ثمَّ وظِّ

 

 

4 تعال لنتذّكر معاً موا�ضع كتابة الّتاء املب�ضوطة:
فـي الأفعال عندما تكون:

�سربْت - لعبْت - م�سْت. ■ تاء الّتاأنيث: 
�ساألُت - �ساألَت - �ساألِت. ■ تاء الفاعل املتحّركة: 
َمَت. ■ مات - بات - �سَ من اأ�سل الفعل: 

فـي الأ�سماء عندما تكون:
بْيت - زْيت - وْقت - قْوت. ■ فـي اآخر ا�سم ثالثّي �ساكن الو�سط: 
فرا�سات - فاّلحات - ممّر�سات. ■ تاء جمع املوؤّنث ال�ّسامل: 



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين20 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

و الآن عزيزي التلميذ: بعد اأن تعّرفت موا�ســـع الّتاء املربوطة واملب�ســـوطة، حاول اأن ت�ضــــتخرج من الّن�ّس الآتي الكلمات 
املنتهية بتاء مربوطة اأو مب�ضوطة، ثّم �ضّنفها فـي اجلدول الآتي:

ْت على الأر�س العربّية، وقد �سّجعِت الدولة العربّية القراءة والكتابة،  )لقد ثُبَت تاريخّيًا اأّن اأّول اأبجدية عرفها الّتاريخ ُخطَّ
مّما اأّدى اإىل تطّور اخلّط  وازدهاره، حيث �ساهى خطوط الّلغاِت الأخرى جميعها، بل هو اأجملها على الإطالق، ومكانة 

اخلّط عند العرب كمكانة الّر�سم والّت�سوير والّنْحِت عند الغربّيني( .

الأ�ضماء املنتهية بتاء 
الأ�ضماء والأفعال املنتهية �ضبب كتابتهامربوطة

�ضبب كتابتهابتاء مب�ضوطة

لأّنها من اأ�سل الفعلثبتلأّنها ا�سم مفرد موؤّنثاأبجدّية

    

    

    

    

    

هل ا�ستطعت حّل جميع الأن�سطة؟ اأح�سنت فقد حّققت هدفك اليوم، بوركت جهودك واهلل املوفق.

اأح�صنت مع اأمنياتي بالّتوفـيق
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ةالّدر�س الّرابع خ�صيَّ �صالة ال�صَّ الرَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

خ�سّيِة.. 1 �ساَلِة ال�سَّ تعّرِف عنا�سِر الرِّ
ٍة مراعيًا عنا�سَرها.. 2 كتابِة ر�سالٍة �سخ�سيَّ

لميذ الآتي: تابع عزيزي التِّ

تعّرف
خ�ضّية: هي الّر�سالُة املُتباَدَلُة بني الأهِل والأقارِب والأ�سدقاء. الّر�ضالة ال�ضَّ

ا ياأتي: حيحَة ممَّ 1 اخرِت الإجابَة ال�ضَّ
مَن املو�سوعاِت التي َت�سُلُح لكتابِة ِر�سالٍة �سخ�سيَّة:

الّتهنئُة بالنَّجاح. ■

ة. ■ حَّ الطمئناُن على ال�سِّ

ِرف. ■ َطلُب ك�سِف ح�ساٍب ِمَن امَل�سْ

 

 

فحة الآتية: �ضالِة فـي ال�ضَّ ِط الرِّ �ضالِة الآتيِة فـي مكاِنها املنا�ضِب مْن خمطَّ 2 رتِّْب عنا�ضَر الرِّ

ا�سُم املر�َسِل اإليه. ■

اجلهة والتَّاريخ. ■

مة. ■ املقدِّ

ا�سُم املُر�ِسل والتَّوقيع. ■

املو�سوع. ■
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خ�ضّية، �ضّنفها فـي اجلدول الآتي: 3 هذه بع�س عنا�ضر الّر�ضالة ال�ضَّ
ئي�س  امل�ساعر الّذاتّية - ا�سم املر�ِسل - التَّوقيع - الأخبار الجتماعّية - املُر�َسِل اإليه - التحّية الفتتاحّية - الهدف الرَّ

عوات. خ�سّية - التحّية اخلتامّية - الأمنيات و الدَّ - العبارة ال�ستهاللّية - الأخبار ال�سَّ

اخلامتةالعر�ساملقّدمة
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تعّلم
خ�ضّية هي: �ضالة ال�ضَّ عنا�ضُر الرِّ

مُة و ت�ستمل: ■ املقدِّ

)ا�سم املُر�َسِل اإليه و�سفته - التَّحّية الفتتاحّية - العبارة ال�ستهاللّية(.

�سالِة و ي�ستمل:  ■ مو�سوُع الرِّ

خ�سّية - الأخبار الجتماعّية(. ئي�س للّر�سالة - امل�ساعر الّذاتّية - الأخبار ال�سَّ )الهدف الرَّ

اخلامتة وت�ستمل: ■

عوات - ا�سم املُر�ِسل - التَّاريخ - التَّوقيع(. )التحّية اخلتامّية - الأمنيات و الدَّ

تدّرب
تعال الآن عزيزي التلميذ نحاول معًا كتابة ر�ســـالة �سخ�ســـّية اإىل �ســـديق مبنا�ســـبة الّنجاح، مراعني عنا�ســـر الّر�ســـالة 

ال�ّسخ�سّية:
املأ الفراغات بعبارات تراها منا�ضبة:

�سديقي الغايل اأو )العزيز اأو ………………………… اأو …………………………(
الُم عليكم، حتيَّة طّيبة اأو )معّطرة بـ …………………… اأو حمّملة بـ……………………( ال�سَّ

اأّما بعد:

اأهّنئك بـ  
لكم �َسَعرُت بالفرح اأو )بـ ……………………اأو بـ …………………… اأو بـ……………………(

خ�سّية فاأنا بخري واحلمد هلل.  اأّما عن اأخباري ال�سَّ
واأخريًا اأمتنَّى لك دوام التفّوق و …………………… و …………………… و……………………

الم عليكم و رحمة اهلل و بركاته  و ال�سَّ
�سديقك املخل�س لك دومًا 
اأو اأخوك الـ……………………

التَّوقيع
2012 / 1 / 20
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طّبق
لميذ عنا�سَر الّر�سالة ال�سخ�سّية، اخت مو�سوعًا مّما ياأتي: و بعد اأن تعّرفت عزيزي التِّ

ر�سالُة تهنئٍة اإىل �سديٍق مبنا�سبِة فوزِه مب�سابقِة اخلّط العربّي. ■

 ر�سالُة تهنئٍة بال�ّسفاِء الَعاجِل تر�سلها اإىل عّمك خارج القطر. ■

ر�سالُة اعتذاٍر من �سديٍق لك لعدِم قدرتك على تلبيِة دعوته لزيارة مدينته. ■

اكيب واخلّط: �ضالَة فـي دفرتك ُمراعياً �ضلمَة الإملء والرتَّ اكتب الرَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اأح�صنت مع اأمنياتي بالّتوفـيق
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اخلّط العربّيالّدر�س اخلام�س
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على:

قراءِة الَن�سِّ قراءًة جهرّيًة مراعيًا الوقَف فـي الأماكِن املنا�سبة.. 1
ئي�سة. . 2 حتديِد الفكرِة العاّمِة والِفَكِر الرَّ

اقراأ بنيَّ النَّ�سَّ املُمتَع الآتي قراءًة �ضامتًة، وا�ضتعّد للإجابِة عن الأ�ضئلة التَّالية:

-1-

ـــْت على الأر�ِس  ـــٍة َعرَفها التَّاريُخ ُخطَّ ُل اأبجديَّ اإنَّ اخلـــطَّ العربـــيَّ ِمْن اأقدِم اخُلطـــوِط املعروَفِة على وجـــِه الأر�ِس، فاأوَّ
ِة اأخَذ اخلطُّ العربيُّ بالنت�ساِر. ولِة العربيَّ �ساِع الدَّ ُة راأْ�ِس �سْمرا )اأُوغاريت( فـي �سوريَة، ومع اتِّ ِة، وهي اأبجديَّ العربيَّ
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-2-

ْل اإىل ما َو�سَل اإليِه ِمْن مكاَنٍة  ِتنا العريقِة، ومل َي�سِ كاَن اخَلطُّ العربيُّ ومازاَل بفنوِنِه واأ�سكاِل حروِفِه ِمْن اأحَلى مظاِهِر اأمَّ
لنَي الذيَن كاَن لُهُم الف�ســـُل فـي اإٍر�ســـاِء  اطنَي الأوَّ ِة للقراءِة والكتابِة وجهوِد اخلطَّ ولِة العربيَّ رفـيعٍة اإّل نتيجَة ت�ســـجيِع الدَّ
ماِذِج البديعـــِة مَن اللَّوحاِت  ِة عليِه، وهذا ما َجَعَل الإن�ســـاَن َيلتِفـــُت اإىل ِتلَك النَّ ـــِة واجلماليَّ وح الفنيَّ �ســـفاِء الرُّ قواعـــِدِه واإِ
ْن ل َيعِرفوَن قراَءَتها ِمَن الأجاِنِب �ســـاَرعوا اإىل اقِتناِء عَدٍد ِمـــَن اللَّْوحاِت املكتوبِة باخلطِّ  ُقهـــا، وكثرٌي ممَّ اخلاِلـــَدِة و َيتذوَّ

ُهْم ل َيفهموَن َمعناها. ْغِم من اأنَّ نوَن ِبها ُق�سوَرهْم وَمتاِحَفهْم على الرَّ العربيِّ ُيزيِّ

-3-

واِبَغ فـي  ُد فـي تاريـــِخ كلِّ َبَلٍد َعربيٍّ النَّ نَي، وَنِ ْحِت عنَد الغرِبيِّ �ســـم والتَّ�ســـويِر والنَّ ومكاَنـــُة اخلطِّ عْنَد الَعرِب كمكانِة الرَّ
اِئعِة التي لتزاُل باقَيًة اإىل يْوِمنا هذا، وَتَتما�سى مَع الأزمنِة جميِعها، الغابرِة  ِة الرَّ يَّ َفنِّ اخَلطِّ َتَركوا كثريًا ِمَن الآثاِر اخلطِّ

. يواينُّ قعِة واخلطُّ الدِّ �سِخ وخطُّ الرُّ ،  وَلعلَّ اأ�سهَرها اخلطُّ الكوفـيُّ وخطُّ النَّ ْت اأنواُع اخَلطِّ منها واملُعا�سرِة، لذِلَك َكرُثَ

-4-

قاُط على احُلروِف فـي  ُة مبراعاِة التَّوازِن بنْيَ حروِف اخلطِّ والَفراغاِت، كما ُت�سِهُم احَلَركاُت والنِّ ومتتاُز اخُلطوُط العربيَّ
ها ببع�ٍس، وعلى الَّذيَن يتواَفُر َلدْيِهُم امَلْيُل اإىل اإِتقاِن اخلطِّ  ، وتكويناِت ُحروِفِه املُن�ساَبِة واملُتاآِلَفِة بع�سِ ِة اخلطِّ َكماِل جماليَّ
رايِة واملمار�سِة حتَّى تتوافَر َلَديِهُم  ـــحيحِة اأْن َيقِرنوا هوايَتُهْم ورغبَتُهْم بامِلراِن والدِّ ِة ال�سَّ ريقِة العلميَّ وتويِد الكتابِة بالطَّ

ِب والتَّقيُِّد ِبها. ِب والنتباِه املُدرِّ ِه ِمَن الفنوِن يحتاُج اإىل ال�سَّ ِب على غرْيِ ُب على اخلطِّ كالتَّدرُّ املَلَكُة القومَيُة، فالتَّدرُّ

-5-

ويبَقـــى اخلطُّ العربـــيُّ من ُتراِث العرِب اخلاِلِد، اعتزَّ ِبـــِه اأجداُدنا، وَبَذلوا جهودًا عظيمًة فـي ِخدمِتِه، فجعلوا َلُه ِج�ْســـمًا 
وروحًا، لذِلَك �َسنقَتدي ِبِهْم، وُنحاِفُظ على اإبداعاِتِهْم، ونعمُل على تطويِرها با�سِتْمرار.

امتة... بارك ال له فيك هل انتهيت من القراءة ال�صَّ
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املفردات اجلديدة
ل بني الكلمة ومرادفها: �ضِ

القدمية جّدًااإِ�سفاء 

املوهبةاملَلَكة

التَّدريبالغابرة

اإك�سابامِلران

الفكرةُ العاّمة
اخرت الفكرَة العاّمَة املنا�ضبَة للنَّ�سِّ مّما ياأتي:

ب. الَتعريُف مبيزاِت اخلّط العربّي وعراقِتِه ومكانته.اأ. الكتابُة العربّيُة.

ت. ميزاُت اخلّط العربّي.

ئي�صة الفكرُ الرَّ
رّتِب الِفكر الآتية بح�ضِب ورودها فـي مقاطع النَّ�سِّ بكتابِة رقِم املقطع املنا�ضب للفكرة فـي الفراغ:

■ )………( مكانُة اخلطِّ عند العرب. 

■ )………(  . جماُل اخلطِّ العربيِّ

■ )………( عراقُة اخلّط العربيِّ وِقَدُمه.  

العتزاُز باخلّط العربّي و احلفاظ عليه.  )………( ■

■ )………(  . ميزاُت اخلطِّ العربيِّ
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ال�صتيعاب والفهم
حيحة مّما ياتي: اخرت الإجابة ال�ضّ

َل اخلطُّ العربيُّ اإىل مكانٍة رفـيعٍة ب�سبب: ■ َو�سَ

اأ. اقتناِء الأجانِب َلوحاِت اخلطِّ العربّي.

ب. ِقَدِمِه وَعراقِته.

ت. انت�ساِرِه الوا�ِسع.

ولة. ث. َت�سجيِع الدَّ

ُهْم: ■ ، لأنَّ �ساَرَع الأجانُب اإىل اقتناِء َعَدٍد ِمَن اللَّوحاِت املكتوبِة باخلطِّ العربيِّ

اأ. َيفهموَن َمْعناها.

قوَن َجماَلها. ب. َيتذوَّ

ت. ُيِحبُّوَن اللُّغَة العربيَّة.

موقٌف وراأٌي
ماذا تقول لرفـيقك الذي يكتب بخطٍّ غري مقروء؟

لميذ اأن ُتر�سَد رفـيقَك باأ�سلوٍب لطيٍف، مبّينًا له ما يتّتُب على �سوِء خّطه من �سلبياٍت وذّكرُه باحلكمِة  ل تن�َس عزيزي التِّ
التي تقول: )اخلطُّ اجلميُل ُيزيُد احَلقَّ ُو�سوحًا(.
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اكيب الّلغة والتَّ
اخرت املعنى املنا�ضب للجملة: )تتما�ضى الآثاُر اخلطّيُة مع الأزمنِة جميِعها(.

انتبه عزيزي التلميذ لعبارة )الأزمنة جميعها( ف�سوف تدّلك على الإجابة:

ت�سايُر التطّوَر فـي الع�سِر احلديث. ■

 تتنا�سُب مع الع�سوِر جميِعها املا�سية واحلا�سرة. ■

تنا�سُب الّزماَن القدمي. ■

اأنت تلميذ ذكيٌّ

تدريبات قرائّية
اقراأ املقطَع الثَّاين ُمراعيًا الوقَف فـي نهاياِت اجُلَمل.

التذّوق
ِط ما ياأتي ُمنتبهاً لَتماُثِل الأحرِف التي و�ضع حتتها خّط هاِت َتعبرياً اآخَر على َنَ

لذلَك �َسنقَتدي ِبِهم، وُنحافُظ على اإبداعاِتِهم.

الآن جاء دورك  
لميذ قبل اأن تيَب عن ال�ّسوؤال ل بّد من مراعاة الآتي: عزيزي التِّ

كل(. غرّي املعنى و حافْظ على النَّمط )ال�سَّ
انتبه لالأحرف املحّددة )هم(.

�ساأ�ساعدك على كتابة جملٍة على منِطها و حاول اأنت اأن حُتاكيها:

)لهذا �سنتعاوُن معهم و ُن�سارُع اإىل م�ساعدتهم(: 
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اد�س اق�صةالّدر�س ال�صَّ الأفعال النَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تعّرِف الأفعاِل الّناق�سة.. 1
اق�سِة وا�سمها وخبها اإعرابًا �سحيحًا.. 2 اإعراِب الأفعال النَّ
ِة ا�ستخدامًا �سحيحًا.. 3 اِق�سَ ا�ستخداِم الأفعاِل النَّ

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ تذّكر دائماً: 

اأّن اجلملَة ال�سمّيَة تتكّوُن من ُركننِي اأ�سا�سيَّني هما املبتداأ واخلب. ■

واأّن املبتداأ: ا�سٌم معرفة ياأتي فـي اأّول اجلملة ال�سمّية. ■

واأنَّ اخلَب: ُيخِبُ عن املبتداأ وبه يتّم معنى اجلملة ال�سمّية. ■

املبتداأ واخلب ا�سمان مرفوعان. ■

(: هي الأحرف امل�سّبهة بـالفعل تدخل على اجلملة ال�سمّية  فتن�سب املبتداأ و ي�سّمى  ■ ، لكنَّ ، ليَت، لعلَّ ، كاأنَّ ، اأنَّ ) اإنَّ
ا�سمها ويبقى اخلب مرفوعًا وي�سّمى خبها.

ر�َس  عزيزي التلميذ: تعّلمنا فـي در�ٍس �ســـابٍق الأحرف امل�ســـّبهة بالفعل وعملها فـي اجلملة ال�سمّية، ودر�س اليوم ي�سبه الدَّ
ال�ّسابق فـي جانٍب منه ويختلف عنه فـي اجلانب الآخر، لذلك اأنا على ثقة باأّنك �ستجده �سهاًل وممتعًا.

الأمثلة

- ب -- اأ -

اخلطوُط العربّيُة متنّوعٌة. ■
الهتماُم وا�سٌع باخلّط العربّي. ■
اخلطُّ �ساهٌد على براعة الأجداد. ■
اآثاُر اخلّط باقيٌة. ■

كانِت اخلطوُط العربّيُة متنّوعًة. ■
اأ�سبح الهتماُم وا�سعًا باخلّط العربّي. ■
�سار اخلطُّ �ساهدًا على براعة الأجداد. ■
مازالت اآثاُر اخلّط باقيًة. ■
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1 ما نوع اجلمل فـي القائمة )اأ( ا�سمّية اأم فعلّية؟

  

2 ما ركنا كلٍّ منها؟ …………………………………… َو  

و ما حركُة اآخِر كّل منهما؟   

3 ما الأفعاُل التي دخلت على هذه اجلمل ال�سمّية فـي القائمة )ب(؟

  

4 ما التغرّي الذي طراأ على اخلب بعد دخول هذه الأفعال على اجلملة؟

  

5 ماذا ن�سّمي كاّلً من املبتداأ واخلب بعد دخول هذه الأفعال على اجلملة ال�سمّية؟ 

 

لميذ هل ا�ستنتجت القاعدة؟ حاول اأن متلأَ الفراغات فـي القاعدة امل�ضتنتجة لتتعّرف الأفعال النَّاق�ضة  والآن عزيزي التِّ
و عملها.

)كان، �ســـار، اأ�ســـبح، مازال( هي اأفعـــال …………………… تدخل على اجلملـــة ……………………فـيبقى 

املبتداأ …………………… و ي�سّمى ا�سمها وتن�سب …………………… و ي�سّمى خبها.

ال�صتنتاج
)كان، �سار، اأ�سبح، مازال(: هي اأفعاٌل ناق�سٌة تدخل على اجلملة ال�سمّية  فـيبقى املبتداأ مرفوعًا و ي�سّمى ا�سمها 

وتن�سب اخلب وي�سّمى خبها.
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تدّرب
1 و الآن بعد اأن تعّرفت الأفعال النَّاق�ضَة وعملها، حّدد فـي اجلمل الآتية الفعل النَّاق�س وا�ضمه وخربه:

كان العرُب بناَة ح�سارٍة. ■

�سارت كتُبنا زاخرًة بالعلوم.  ■

مازالت كنوُزها مرجعًا للباحثني.  ■

خربها�ضمهالفعل الّناق�س

بناةالعربكان

   

   

2 اقراأ اجلمل الآتية، ثّم اأدخل عليها فعًل ناق�ضاً ول تن�َس تغيري حركة اخلرب و بقاء حركة املبتداأ كما هي:

�سار الّتاريُخ �ساهدًا ■ التّاريخُ �ساهدٌ    

العلماءُ قدوةٌ لنا        ■

الأ�سجارُ مزهرةٌ فـي احلقلِ     ■

عزيزي التلميذ: اقراأ املثال املعرب الآتي بتمّعٍن، لأّنك �ضتتعّرف كيفـّية الإعراب.
�ساَر التَّاريُخ �ساهدًا.

�ضار: فعل ما�س ناق�س.

ّمة الّظاهرة على اآخره.  الّتاريُخ: ا�سم مازال مرفوع وعالمة رفعه ال�سّ

�ضاهداً: خب مازال من�سوب وعالمة ن�سبه الفتحة الّظاهرة على اآخره.
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قومي النهائّي التَّ
1 حّول اخلرب الوارد فـي اجلملة الآتية اإىل خرب جملة:)كان العربيُّ مبدعًا(

 

2 اقراأ املقطع الآتي، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة التي تليه:
لقد كاَن الغرُب فـي ظالٍم مطبٍق طواَل القروِن الو�ســـطى، اأما الآن فقد اأ�ســـبَح علماوؤُُه يقّدموَن للعامَلِ كلَّ جديٍد، 

و�سار العربيُّ م�ستهلكًا ملا ينتجُه الغرُب.
ا�ضــــتخرج من الفقرة ال�ّضــــابقة الأفعال النَّاق�ضــــة وحّدد ا�ضــــمها و خربها، مبّيناً نوع خرب كلٍّ منها كما فـي اجلدول 

الآتي:

نوع اخلربخربها�ضمهالفعل الّناق�س

    

    

    

3 اأعرب اجلملة الآتية: �سارِت الكتُب زاخرًة بالعلوِم.

�سارت:  

الكتُب:  

زاخرًة:  

بالعلوِم:  

4 اكتب �ضــــطرين عن حرفٍة ا�ضــــتهر بها العرب قدمياً م�ضــــتعيناً باأّي م�ضــــدٍر من م�ضــــادر املعلومات م�ضتخدماً الأفعال 
الّناق�ضة ا�ضتخداماً �ضحيحاً.
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اأ�صواُق دم�صَقالّدر�س الأّول
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

قيم.. 1 قراءِة النَّ�سِّ قراءًة �سحيحًة، مراعيًا عالمات التَّ
ئي�سة.. 2 ِة والِفَكِر الرَّ حتديِد الفكرِة العامَّ

ور الآتية، ثمَّ اقراأ الّن�ّس قراءة �ضامتة للإجابة عن الأ�ضئلة التي تليه: تاأّمل بنيَّ ال�ضُّ

-1-
على َوْقِع اأحاديِث الأ�سدقاِء الفِرحِة، وتوجيهاِت املعلِّم بداأَْت ِرحَلُتنا فـي دم�سَق القدميِة، حيُث دَخْلنا فـي اأ�سَهِر اأ�سواِقها 
ا�َس  َف بحجارٍة �سوداَء، و�ُسِقَف باملعِدِن املتنِي؛ ليحمَي النَّ ِة الذي ُر�سِ ُه �ســـوُق احلميديَّ ًة... اإنَّ ًة وعامليَّ الذي ناَل �ُســـهرًة عربيَّ

Klaus Wagensonner :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/sipazigaltumu/3179411271/ :امل�صدر
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عِة  ِة والأقم�سِة املتنوِّ رقيَّ ِع الب�سائِع فـيِه ول�سيَّما املالب�ِس ال�سَّ ـــتاِء. وتعوُد �ُسهَرُتُه اإىل ِقَدِمِه وتنوُّ ـــيِف، وَبْرِد ال�سِّ من َحرِّ ال�سَّ
اِت. رقيَّ وال�سَّ

-2-

ِة  ِة وهَو �ســـوٌق لالأدواِت املنزليَّ رونيَّ بعَد ا�ســـتاحٍة ق�ســـريٍة، تاَبْعنا امَل�ســـرَي... فقاَل املُعلُِّم: �ســـنتَِّجُه الآن نحَو �ســـوِق الَع�سْ
ِه  �سِ َي هذا ال�سَم ب�ســـبِب احَلراِئِق التي اندلَعْت فـيِه فـي اأثناِء َتعرُّ والألعاِب املُْدِه�ســـِة، ومنُه اإىل �ســـوِق احَلريقِة الذي �ُسمِّ
وِق حَمالَّ  ِة الُكْبى عام األٍف وت�سِعمئٍة وخم�سٍة وع�سريَن للميالِد، و�ساَهْدنا فـي هذا ال�سُّ وريَّ اَن الثَّورِة ال�سُّ لق�سِف املحتلِّ اإبَّ

ِة واجَلواهر. هِب والِف�سّ كثريًة ازداَنْت واجهاُتها بالذَّ

-3-

ـــِة ا�ســـتقبَلْتنا َروائُح  وقبَل الُو�ســـوِل اإىل �ســـوِق البزوِريَّ
الُعطـــوِر والبهاراِت والتَّوابِل وكاأنَّها تقوُل اأهاًل و�ســـهاًل 
ْعواُت لَتناُوِل  رُّ اأماَم اأيِّ حملٍّ ُتباِدُرنا الدَّ ِبُكْم، وحنَي مَنُ
ـــام  ِقَطـــٍع مـــَن احَلْلوى اللَّذيـــذِة التي ا�ســـُتِهَر اأهُل ال�سَّ
ُع فـي اأماكِنها  ب�ســـناَعِتها، ولتناوِل البزوراِت التي َتتبَّ
، ولعلَّ الأجمـــَل من هذا  �ســـِة بتتيـــٍب ُمده�ـــسٍ املُخ�سَّ
ُة التي  يَّ باتاُت الطبِّ كلِِّه الوروُد والأزهاُر والأع�ســـاُب والنَّ

ُع، وكاأنَّ يَد ر�ّساٍم �ساَغْت اأ�سكاَلها الَبديعة. َتتو�سَّ

alejoooo :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/alejooo/2885441600/ :امل�صدر
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-4-

نوَفنـــا... وكاَن ِم�ْســـُك اخِلتاِم فــــي يوِمنا اجلميِل  ـــَقْت َروائُح الِعْطـــِر ثياَبنا واأُ ـــِة اإّل بعـــَد اأْن َتع�سَّ مل ُنغـــاِدْر �ســـوَق البزوِريَّ
ويَل حيُث َراأْينا حَمالَّ التَّوابِل والَقْهوِة والأع�ساِب.  وَق الطَّ َي قدميًا ال�سُّ �ســـوق)ِمْدَحْت با�سا( الذي اأ�ســـاَر املُعلُِّم اإىل اأنَّه �ُسمِّ
ْعنا الُعيوَن باأْبهى  لقْد كاَنْت جولًة ُمبِهجًة فـي دم�سَق القدميِة ا�سَتعْدنا فـيها َعَبَق املا�سي، وا�ستمَتْعنا برفقِة الأ�سدقاءِ، وَمتَّ

كريات. املناظِر واأطيِب الذِّ

الفكرة العاّمة
اخرت الفكرة العاّمة املنا�ضبة للنَّ�سِّ مّما ياأتي:

ناعاُت الّدم�سقّية.اأ. كرُم اأهِل ال�ّسام وُح�سُن �سيافتهم. ب. ال�سّ

الِب اأ�سواَق دم�سَق فـي رحلة مدر�سّية. ت. تعّرُف الطُّ

اختيار �صليم

ئي�صة الفكر الرَّ
اكتب رقم املقطع الذي ينا�ضب كّلً من الفكر الآتية:

■ )………( زيارة �سوق احلريقة. 
■ )………( زيارة �سوق مدحت با�سا. 
■ )………( و�سف �سوق احلميديَّة. 

ال�صتيعاب والفهم
فاق مّما ياأتي: �ضع دائرًة حوَل املواقِع التي مل يزرها الرِّ

�سوق الع�سرونّية. ■امل�سجد الأموّي. ■

جبل قا�سيون. ■�سوق احلميديَّة. ■

�سوق مدحت با�سا. ■
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موقٌف وراأٌي

ما ال�ّسعوُر الذي ينتابَك عند روؤيِة اأثٍر من اآثار الأجداد؟  ■

 

هل اأنت ُمعَجٌب بهذا الأثر؟  هل تفتخُر مبن �سنعه؟ هل تقّدُر القيمَة التَّاريخّية لهذا الأثر؟ �سف م�ساعرَك تاهه ■

 

 

 

اأنا متاأّكد من ح�صن اإجابتك

الّلغة والّتاكيب
ـقت( فـي اجلملة الآتية: 1 اخرت املعنى الأكرث دّقًة لكلمة )تع�ضَّ

قت روائُح العطِر اأنوفنا: اأ. اأحبَّت. ب. دخلت. ت. علقت بها. تع�سَّ

2 حّدد الفرَق فـي املعنى بني الكلمتني املُ�ضاِر اإليهما بخط:

عوَة لزيارِة مكتبة الأ�سد. )....................................... ( ■ تلّقى املُِجدُّ الدَّ

عوى ل�سالِح املظلوم. ) ....................................(. ■ حكَم القا�سي فـي الدَّ

عى( مبعنى )ا�ســـتكى(  لميذ لحظ ما ياأتي:اأيُّ الكلمتني تنا�ســـب الفعل )ادَّ قبل الإجابة عن هذا ال�ّســـوؤال عزيزي التِّ
واأيُّهما تنا�سب )تقدمي عر�س لزيارة(؟ 

تدريبات قرائّية
قيم. َل قراءًة جهرّيًة مراعيًا عالماِت التَّ اقراأ املقطَع الأوَّ
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التذّوق
1 ا�ضتخدِمِ الأفعاَل الآتية فـي جمٍل ت�ضُف فـيها اأحد الآثار القدمية)ا�ضتقبل - متَّع - ُدِه�س - �َضلََك(:
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2 ل حظ معي املثاَل الآتي وحاول اأن حُتاكيه بجمٍل من تاأليفك:
ـــياحيُّ ال�ّســـاِئحني، و�ســـَلَك معهم الّطريَق نحو مدّرِج ب�سرى، وعنَد و�ســـوِلهم ُدِه�َس ال�ّسائحوَن  ا�ســـتقبَل الّدليُل ال�سِّ

ّتُع ناظَريه بجماِلها. بروعِة ب�سرى، وجل�َس كلٌّ منهم مَيِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اأح�صنت مع اأمنياتي بالّتوفـيق
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اين كتابة تنوين الّن�صبالّدر�س الثَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على:

تعريِف التَّنوين.. 1
كتابِة تنويِن الّن�سِب كتابًة �سحيحًة.. 2

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ تذّكر اأّن:

ّمة والك�سرة. احلركاِت التي َت�سُبُط حروَف لغتنا العربيَّة هي:الفتحة وال�سّ
اقراأ اجلمل الآتية، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة التي تليها:

الأمثلة

اأخذ فريقنا ا�ستاحًة.أ. 
انتقلنا اإىل �سوٍق اآخر.ب. 
تت�سّعب عن ال�ّسوق حاراٌت.ت. 

1 اأُر�سمت احلركة فـي كلمة )ا�ستاحًة( فتحًة اأم فتحتني؟  

2 اأُر�ِسَمْت احلركُة فـي كلمة )�سوٍق( ك�سرًة اأم ك�سرتني؟  

3 اأُر�ِسَمْت احلركُة فـي كلمة )حاراٌت( �سّمًة اأم �سّمتني؟  

4 اأعـــد لفـــظ احلركة فـي اآخر هذه الأ�ســـماء؟ األ تالحظ معي اأّنها تلفظ كحرف نوٍن �ســـاكن؟ اأعـــد َلفَظها مّرًة ثانيًة 

ولحظ ذلك.  
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ال�صتنتاج
التَّنوين هو: نوٌن �ســـاكَنٌة تلحق باأواخِر الأ�ســـماِء لفظًا وُتر�َسُم على �ســـورة حركتني متماثلتني:)فتحَتان: تنوين ن�سب، اأو 

�سّمَتان: تنوين رفع، اأو ك�سرَتان: تنوين جّر(

تدّرب
َع حتَتها خطٌّ فـيما ياأتي: �ضمِّ نوَع الّتنويِن فـي الكلماِت التي ُو�ضِ

)�َســـِهَدْت دم�ســـُق ُحروبًا عديدًة، لكّنها بقيت �سامدًة اأماَم كّل م�ســـتعمٍر، اأراَد الّنيَل منها، وهي �ساهٌد على البلِد الذي 
موَد(. ُعِرَف اأهُلُه بال�سّ

حروبًا:   ■

عديدًة:   ■

�سامدًة:   ■

م�ستعمٍر:   ■

�ساهٌد:   ■
انتبه جّيداً للجمل الّثلِث الآتية، واقراأها بتمّعٍن كي نبداأ املناق�ضة.

الأمثلة

بقيت دم�سق �سامدًة.أ. 
ال�ّسقُف يحمي ال�ّسوَق من املطِر �ستاًء.ب. 
وُق عددًا كبريًا من امَلحاّل.ت.  �سمَّ ال�سُّ



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين42 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

لحظ معي كلمة )�سامدًة(: 

1 كيف ُر�ِسم تنوين النَّ�سب واأين ر�سم؟  

2 ما احلرف الأخري فـي كلمة )�سامدًة(؟  

3 هل انتبهت كيف ُر�ِسَم تنوين النَّ�سب فـي اآخر الكلمة املُنَتِهَيِة بتاٍء مربوطة؟  

4 هاِت كلماٍت اأخرى منتهيًة بتاء مربوطة و نّونها تنوين ن�سب.  

لميذ كلمة)�ستاًء(.   5 لحظ معي عزيزي التِّ

6 كيف ُر�ِسَم تنوين الّن�سب، واأين ر�سم؟  

اأح�سنت لقد ر�ِسَم على �سكِل َفتحَتني فوق احلرف الأخري.

7 ما احلرُف الأخري فـي كلمة )�ستاًء(؟ ………………… ومب �سبقت الهمزة؟  

8 هات كلماٍت اأخرى منتهيًة بهمزٍة م�سبوقٍة باألٍف ونّونها تنويَن ن�سٍب.  

لحظ معي كلَمَتي: )عدداً - كبرياً(.

1 كيف ُر�ِسَم تنوين الّن�سب، اأَُر�ِسَم التَّنويُن على احلرف الأخري، اأم زيدْت األف وُو�سع تنوين الّن�سب فوقها؟  

2 هل انتهت الكلمتان: )عددًا - كبريًا( بتاٍء مربوطٍة، اأم بهمزٍة م�سبوقٍة باألف؟  

3 هل انتبهَت كيف ُر�ِســـَم تنويُن الّن�ســـب فـي كلماٍت غري منتهية بتاء مربوطٍة اأو بهمزٍة م�سبوقٍة باألف؟ لقد ُر�ِسَم على 
األٍف زائدٍة فـي نهايِة الكلمة، ومن مثل هذه الكلمات: خبزًا - �سهمًا - لياًل.
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ال�صتنتاج

ير�سم تنوين الّن�سب على �سكل فتحَتني فوق احلرف الأخري فـي الكلمات املنتهية بـ: 

تاٍء مربوطٍة )كرًة(. ■

همزٍة م�سبوقٍة باألف )ماًء(. ■

ير�سم تنوين النَّ�سب على �سكل فتحتني فوق األف زائدة  فـي باقي الأ�سماء:

خبًا. ■

�سيامًا. ■

دلياًل. ■

تدّرب

ا�ضبط الأ�ضماء املو�ضوعة بني قو�ضني بتنوين ن�ضب، ُمراعياً قاعدة كتابة تنوين النَّ�ضب:)ل تن�َس النتباَه للحرِف الأخرِي 
َنِة فهو من َيحُكُم قاعدَة ر�سِم تنويِن الّن�سِب(. فـي الكلَمِة املنوَّ

تقّدمت �سورية )تقّدم( ……………… )وا�سح( ……………… فازدادت )بهاء( ………………

فـي املجالِت جميعها، و�سهدت )تطّور( ……………… )ثقافـّي( ……………… حتى اختريت دم�سق )عا�سمة( 

……………… للثقافة العربّية.
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قومي النهائّي التَّ

1 اأمتم الفراَغ بكلمة منا�ضبٍة منّونٍة تنويناً �ضحيحاً فـي كلٍّ مّما ياأتي:

�ستبقى اأبواُب دم�سَق. ……………… فـي وجِه �سيوفها. ■

�سنَع اأجداُدنا . ……………… عريقًة. ■

2 ا�ضتخدم الكلمات الآتية: ) كتاب - قراءة - م�ضــاء( فـي جمل من اإن�ضائك:
لميذ اأنا واثٌق من �ســـّحة كتابة جملك؛ لأنَّك اأ�ســـبحت قـــادرًا على كتابة تنوين اأّي كلمة بح�ســـب حرفها  عزيـــزي التِّ

الأخري ل تن�َس اأن تعل كلماتك فـي جمل معّبة وجميلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بنّي العزيز: هل ا�ستطعت تنفـيذ جميع الأن�سطة؟ اأح�سنت اإذًا فقد حّققت هدفك اليوم بوركت جهودك.

اأح�صنت مع اأمنياتي بالّتوفـيق
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عفيفة احل�سني: �ساعرة �سورية، لها دواوين �سعّرية عّدة .
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الث اعورةالّدر�س الثَّ النَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على:

قراءِة الّن�سِّ وفهمِه.. 1
ًا.. 2 تذّوِق النَّ�سِّ جماليَّ

ورَة، ثمَّ اقراأ النَّ�سَّ قراءًة �ضامتًة للإجابة عن الأ�ضئلِة التي تليه: تاأّمل بنيَّ ال�ضُّ

Arian Zwegers :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/azwegers/6362544735/ :امل�صدر
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الن�ّس:

-1-
���خاْء!َتَهُب  احلقوَل ن�ض���ارَة لل�ضَّ يا  وموؤوَنَة 
���ْت على الإخاْءناعورةٌ َرق�ضَ قيث���اِر  اإيقاِع 
هاماُته���ا خ���اْءلتنحن���ي  اإل لإب���داِع الرَّ

-2-
لَنا ُتب���دي  عوِد اإىل الَعالءناع���ورةٌ  �ُضُبَل ال�ضُّ
لِراح���ٍة بِح ت�ضعى واملَ�ضاْءلت�ض���تكنُي  ف�ي ال�ضُّ
َنغماُتها لن���ا  ُحبَّ الأ�ض���الِة والَوفاْءت���روي 
التِّعاوِن َرْم���ُز  ب���نَي ِفرَدْو����سٍ وماْءناعورةٌ 

-3-
ِبها َيزه���و  للَعطاْءناع���وَرةٌ  َبناها  �َض���عٌب 
ِه ياْء�َض���عُب الِفداِء باأر�ضِ �َضَطعْت قناديُل ال�ضِّ

املفردات اجلديدة

ن�ضارًة: بهجًة وجماًل.
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الفكرة العاّمة
اخرت الفكرَة العاّمة املنا�ضبَة للأبيات:

اعوَرِة. اأ. �سرُح طريَقِة عَمِل النَّ

ا�ِس بها. اعورِة ون�ساُطها وافتخاُر النَّ ب. عطاُء النَّ

بيعِة وكرثُة خرياِتها. ت. عطاُء الطَّ

الفكر الّرئي�صة
لميذ انتبه لبع�ِس الكلماِت املفتاحّيِة فـي كّل فكرٍة، و�ست�ساعدَك على اختياِر املقطع املنا�سب لها  قبل حتديد املقاطِع عزيزي التِّ

َع حتتها خّط، ثّم اكتب رقَم املقطع املنا�ضب للفكرة(: )لحظ الكلماِت التي ُو�ضِ

اعورُة كرميٌة متنُح اجلماَل واخلري. )………( ■ النَّ

اعورُة يفتخُر بها ال�ّسعُب الذي ي�سنُعها من اأجِل اخلري والّنماء. )………( ■ النَّ

اعورُة دومًا فال تعرف ال�ّسكوَن اأبدًا. )………( ■ تعمُل النَّ

رائع...اأنت دقيق فـي اإجابتك

ال�صتيعاب والفهم

1 ماذا تهُب الّناعورُة احلقوَل؟  

2 اإلَم ترمز الّناعورة؟  

؟ )لحظ املقطع الثَّاين(   3 متى تنحني الّناعورُة كما ورَد فـي النَّ�سِّ

اعورُة املعطاءة(. 4 �سع ُعنوانًا منا�سبًا للنَّ�سِّ اأنا �ساأ�سُع عنوانًا: )النَّ

ما العنواُن الذي �ست�سعه اأنت؟  
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موقٌف وراأٌي
اعورة  �سديقي العزيز لكلِّ واحٍد مّنا موقٌف وراأٌي تاَه بع�س الأمور فـي حياتنا فما هو موقفَك من الذي يقوم ب�سياَنِة النَّ

للحفاِظ عليها من اخلراب؟

 

موقٌف ت�صتحقُّ الثناء عليه

اكيب اللُّغة والتَّ
اكيب. لميذ بعد قراءِتَك الأبياَت تعال نتناول تدريباِت اللُّغة والتَّ والآن عزيزي التِّ

1 اخرت املعنى املنا�ضب لكلمة )الّرخاء( فـي البيت الّثالث:
ت. الّن�ساط.ب. اخلري الوفـري.اأ. الك�سل.

2 هات من الأبيات:

اأ.البخل …………………… ب. ترتفع …………………… ■ �سّد كلمتي: 

اأ. طرق …………………… ب. اأ�ساءت …………………… ■ مرادف كلمتي: 
2 هات من الأبيات اأفعاًل تدّل على احلركِة مثل )رق�ضت(:

 

 

اأح�صنت احلّل....تابع

ّتدريبات قرائّية
ًة معرّبًة مراعياً: احِة اأريُد منك الآن اأن تقراأَ النَّ�ّس قراءًة جهريَّ �ضديقي بعد اأن اأخذَت ق�ضطاً من الرَّ

اأ. الّتنغيم.
ب. الإمياَء بالوجه وحركاِت اليدين. )حاول اأن تقراأ النَّ�سَّ اأمام اأحد الوالدين(.

اأح�صنت القراءة 
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التذّوق
1 اخرت امل�ضاعَر العاطفـيََّة التي جتّلت فـي الأبيات ال�ّضابقة:

ت. ال�ّسوق. ب. احلزن.اأ. الإعجاب.

اعرة: )ناعورٌة رق�ضت( �ضّبهت النَّاعورة باإن�ضان َفِرٍح يرق�س.هات من الأبيات ت�ضبيهاً اآخر:)تابع البيت  2 فـي قول ال�ضَّ
الثَّالث: هل للّناعورة هامة؟( هل وجدت الّت�ضبيه؟

 

 

ل  رح اأن تنرث الأبيات: )الأوَّ ائِع فـي ال�ضَّ 3 عزيزي التِّلميذ ا�ضتفد من اإجاباتك ال�ّضابقة، وحاول باأ�ضلوبك اجلميِل والرَّ
ابع واخلام�س والثَّامن(. والرَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اأح�صنت مع متنياتي بالّتوفـيق
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حتويل اجلملة الفعلّية اإىل ا�صمّيةالّدر�س الّرابع
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

حتويِل اجلملِة الفعلّيِة  اإىل جملٍة ا�سمّية.. 1
حتويِل اجلملِة ال�سمّية اإىل جملٍة فعلّية.. 2

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ لنتذكّر معاً ما ياأتي:

لميذ �سنتعّرف الآن كيفـّيَة حتويِل اجُلملة الفعلّيِة اإىل جملٍة ا�سمّيٍة من خالل هذه الأمثلة. تابع معي بنّي هذه  عزيزي التِّ
اجلمل منتبهًا لنوعها: )ا�سمّية اأو فعلّية(.
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الأمثلة

-1--2-

تنظُر الفتاُة اإىل الّناعورة
رف�َس الثائُر ال�ست�سالَم

الفتاُة تنظُر اإىل الّناعورة
الثائُر رف�َس ال�ست�سالَم

1 ما الفرق بني جمل املجموعة )1( و )2( من حيث ما ابتداأت به؟

 

2 هل تبقى اجلملة فعلّية اإذا تقّدَم ال�سم )الفاعل( على الفعل؟

 

جملة فعلّية
اعورة تنظرُ الفتاةُ اإىل النَّ

فعل فاعل

جملة ا�ضمّية
اعورة الفتاةُ تنظُر اإىل النَّ

مبتداأ
اإذاً: كيف حتّولت اجلملة الفعلّية اإىل جملة ا�ضمّية؟

 

ال�صتنتاج
لتحويل اجلملة الفعلّية اإىل جملة ا�سمّية نقّدم ال�سم )الفاعل( على الفعل فـي اجلملة.

مالحظة هاّمة: عند حتويل اجلملة الفعلّية اإىل جملة ا�سمّية يكون نوع اخلب فـيها )جملة فعلّية(.
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تدّرب
و الآن تعال عزيزي التِّلميذ كي نحّول هاتني اجلملتني الفعلّيتني اإىل جملتني ا�ضمّيتني.

)مالحظة: ل تن�َس حتديد الفاعل، ثّم تقدميه اإىل اأّول اجلملة لت�سبح ا�سمّية(.

اعورُة على تاريِخ الأمِم.     ■ ت�سهد النَّ

ُح الأر�َس.     ■ يروي الفالَّ
توّقعت منك هذه الإجابة الّرائعة

لميذ: اقراأ ما ياأتي بتكيز لتتمّكن ب�سهولة من ال�ستنتاج. عزيزي التِّ

الأمثلة
اقراأ اجُلمَل الآتيَة، ثمَّ املأ اجلدوَل باملطلوب َوْفَق النَّموذِج:

اِن بفرح. الّناعورتان ترُق�سَ اأ. 
الأجداُد يرووَن حكاَيَة الّنواعري. ب. 
اجلّداُت يرويَن حكايَة الّنواعري. ت. 

اخلرب نوعهاملبتداأ
اجلملة

مري  ال�ضَّ
حالة التَّطابق بني املبتداأ واخلرب اجلملةاملتَّ�ضل

اعورتان الّتاأنيث والتثنيةاألف الثننيترق�سانمثّنىالنَّ

     

     

ال�صتنتاج
اأنيث( و)الإفراد والتَّثنية واجلمع(. مري فـي اخلب املبتداأ فـي )التَّذكري والتَّ يطابق ال�سّ
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قومي النهائّي التَّ
1 حّول اجلمل الفعلّية الآتية اإىل جمل ا�ضمّية، واأجِر الّتغيري املنا�ضب ل تن�َس:

مطابقة )اخلب اجلملة( مع املبتداأ. ■تقدمي الفاعل على الفعل. ■

اجلمل ال�ضمّيةاجلمل الفعلّية

يِّ   القدماء ا�ستعملوا الّنواعري للرّيا�ستعمل القدماء الّنواعري للرَّ

َة العراقِة  حتكي الّناعورتاِن ق�سّ
 ت�سِرُف املعلِّمات على رحلٍة ترفـيهّية

2 حول اجلمل ال�ضمّية اإىل جمل فعلّية، واأجِر التغيري املنا�ضب: ل تن�َس تقدمَي اخلب اجلملة على املبتداأ.

اجلمل الفعلّيةاجلمل ال�ضمّية

تزهر ال�ّسجرتان فـي الّربيعال�ّسجرتان تزهران فـي الّربيع

 ال�ّسائحات ُزْرَن املعامل الأثرّية
 الّزائرون ي�ستمتعون باملناظر اخلاّلبة

3 ثنِّ املبتداأ فـي كلٍّ مّما ياأتي، وغرّي ما يلزم:ل تن�َس: مطابقة )اخلب اجلملة( مع املبتداأ فـي حالته.
الكتابُ يتكلّمُ عن تاريخِ ال�سُّعوب       ■

القلعةُ ت�سهَدُ على �سمودِ اأهلها      ■

4 اجمع املبتداأ فـي كلٍّ مّما ياأتي، وغرّي ما يلزم:
ِّي على اأنغامِ النَّاعورة     ■  الفتاةُ تُغَن

 العلم ي�سنَعُ جمدَ البالد     ■

بنّي العزيز هل ا�ستطعَت حلَّ جميع الأن�سطة؟ اأح�سنت فقد حّققت هدفك اليوم بوركت جهودك.
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كتابة تنوين الّرفع واجلّرالّدر�س اخلام�س
اأحّبائي التَّلميذ �ضنتعّرُف اليوم: 

كيفـّيَة كتاَبِة تنويِن الّرفِع وتنويِن اجلّر كتابًة �سليمًة.

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ لنتذّكر معاً ما ياأتي:

ّمة والك�سرة. ِة هي:الفتحة وال�سّ احلركاُت التي ت�سبُط حروَف ُلَغِتنا العربيَّ

 عزيزي التِّلميذ: اقراأ ما ياأتي بتكيٍز لتتمّكن ب�سهولٍة من ال�ستنتاج.

الأمثلة

ناعورٌة ل ت�ستكني لراحٍة

1 دّل على ال�سمني املنّوننِي فـي اجلملة ال�ّسابقة:  

2 ما حركُة اآخِر كلٍّ من ال�سَمني )ناعورٌة - راحٍة(؟  

3 ما اإعراُب كلمِة )ناعورٌة(؟  

4 ما اإعراُب كلمِة )راحٍة(؟  

5 كيَف ُر�ِسَم تنويُن الّرفع فـي كلمِة )ناعورٌة(؟ على �سكل �سّمة اأو �سّمتني؟ 

6 كيف ر�سَم تنويُن اجلّر فـي كلمة )راحٍة(؟ على �سكل ك�سرة اأو ك�سرَتني ؟ 
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ال�صتنتاج
تنوين الّرفع: ُير�َسُم على �سكِل �سّمَتني فوَق اآخِر حرٍف فـي ال�سم املنّون املرفوع. ■

: ُير�َسُم على �سكِل ك�سرَتني فوَق اآخِر حرٍف فـي ال�سم املنّون املجرور. ■ تنويُن اجلرِّ

تدّرب

دة فـيما ياأتي؟ والآن عزيزي التِّلميذ هل ت�ضتطيُع اأن تبنّيَ نوَع التَّنوين فـي الكلماِت املحدَّ

ٌة تتحّدُث عْن مدينٍة  يعلو دم�ســـَق جبٌل �ســـاهٌق ُيدعى جبَل قا�ســـيون، فاإذا وقفَت اأماَمه ارت�ســـمْت اأمامَك لوحٌة تاريخيَّ
خالدٍة خلوَد التَّاريِخ. 

جبٌل:   ■

�ساهٌق:   ■

 لوحٌة:   ■

تاريخّيٌة:   ■

مدينٍة:   ■

خالدٍة:   ■

و الآن عزيــــزي التِّلميــــذ مـــن خالِل فهمَك ما �ســـبق ما راأُيَك فـي النتقاِل لالإجابة على اأ�ســـئلة التَّقـــومي الّنهائي؟ هل اأنت 
جاهز؟ لنبداأ.
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قومي النهائّي التَّ

اقراأ املقطَع الآتي، ثمَّ اأجب عن الأ�ضئلة التي تليه:

الِب بنزهٍة اإىل حقٍل قريٍب من الّنهِر، حيُث تّمعوا حوَل معّلمهم الذي راَح يحّدثهم قائاًل: »هذا نهٌر  قاَم عدٌد من الطُّ
ننتفُع منه مباٍء نظيٍف، اإنَّه م�سدٌر خلرٍي و فـرٍي«.

1 املأ اجلدول الآتي باملطلوب:

الكلمات املنّونة تنوين جّرالكلمات املنّونة تنوين رفع

 

 

 

 

2 عّلل موقع الّتنوين فـي الكلمات التي حتتها خط بح�ضب اإعراب كلٍّ منها:

عدٌد:   ■

مباٍء:   ■

م�سدٌر:   ■

3 ا�ضتخدم كلمة )اأر�س( منّونة تنوين رفع مّرة، وجرٍّ مّرة اأخرى، ون�ضب مّرة ثالثة فـي جمل مفـيدة.
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وؤال انتبه ملا ياأتي:  عزيزي التِّلميذ قبل الإجابة عن هذا ال�ضُّ

اجعل جملك معّبة. ■

اجعل الكلمة منّونة. ■

انتبه ملوقِع الكلَمِة املنّونة من الإعراب: �ساأ�ساِعُدَك على كتابة جمل لكلمة اأخرى مثل: )نبع(. ■

Ԁ .تنوين الّرفع: اأمي نبٌع مَن احَلنان

Ԁ .تنوين اجلّر: �سرْبُت من نبٍع �ساٍف

Ԁ .تنوين النَّ�سب: وجدُت نبعًا عذبًا

ريقِة ال�ّضابقة نف�ضها. و الآن عزيزي التِّلميذ حاول اأن ت�ضتخدم كلمة: )اأر�س( بالطَّ

 

 

 

 

ابقة؟ اأح�سنت  فقد حّققت هدفك اليوم بوركت جهودك. بنّي: هل ا�ستطعت حّل الأن�سطة ال�سَّ
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اد�س كتابة النَّ�س الو�صفـّي الّدر�س ال�صَّ
بيعة( )و�صف الطَّ

اأحّبائي التَّلميذ �ضنتعّرف اليوم كيفـّيَة كتابِة مقَطٍع و�سفـيٍّ )و�سف الّطبيعة (

تعّرف
ورة: تاأّمل معي عزيزي التِّلميذ هذه ال�ضّ

رها؟ 1 هل ت�ستطيُع اأن تعّدَد عنا�سَ

 

Rod Waddington :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/rod_waddington/15235696844/ :امل�صدر
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2 لحظ كيف تبدو ظالُل الأ�سجاِر فوق �سفحُة املاء؟ هل هي مقلوبٌة؟

 

ورة ال�ّسابقة ُمراعيًا:الّلون - الظّل - احلجم. وهو ما اأ�سري اإليه  موذج فـي و�سِف الّطبيعِة فـي ال�سّ والآن تابع معي هذا النَّ
بخّط:

متتدُّ الأ�ســـجاُر اخل�سراُء العاليُة على �ساطِئ الّنهِر، فتنعك�ُس ظالُلها فوَق �سفحِة املاِء بخ�سرٍة داكنٍة وكاأّنها �سورٌة 
مقلوبٌة.

تدّرب

B W :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/bwmaddog21/7485198606/in/photos tream/ :امل�صدر

ورة ال�ّضابقة مراعياً )الّلون والظّل واحلجم(. اكتب جملَتني ت�ضف فـيهما ال�ّضماء فـي ال�ضّ
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طّبق
لميذ اأنا واثٌق اأّنَك الآن اأ�سبحت قادرًا على كتابة ن�سٍّ و�سفـيٍّ ي�سف م�سهدًا طبيعّيًا. عزيزي التِّ

ورة الآتية، ثمَّ حاول اأن تكتَب مقطعاً ت�ضف فـيه الأ�ضجار من حيث: تاأّمل ال�ضّ

Stanley Zimny :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/s tanzim/14188830523/ :امل�صدر

الّظالل. ■انعكا�ُس الّنوِر على )ورقها( ■نوُع الأ�سجاِر وارتفاعها ■

 

 

 

 

وفقك الّلـه
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�ســـًا فـي �ســـورية وعـــّدة دول عربية، من  ار  �ســـاعر �ســـورّي ولد عام) 1908( وُتوّفـي عام )1972(م، عمل ُمدرِّ اأنور العطَّ
اأعماله ديوان)ظالل الأّيام(.
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ل ال�ّصجرةالّدر�س الأوَّ
اأحّبائي التَّلميذ ُيتوّقع منكم اليوم:

قراءَة النَّ�سِّ وفهِمه وا�ستيعابه.. 1
حتليَل النَّ�سِّ وتذّوقه. . 2

ة املنا�ضبة له. : )ال�ّضجرة( قراءًة �ضامتًة، ثّم اخرت الفكرَة العامَّ والآن عزيزي اقراأ ن�سَّ
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الن�ّس:

َوْر 11 فاأْن���ِت املَ���راُم واأْن���ِت الَوَطْراأفي�ضي على الَكْوِن �ضتَّى ال�ضُّ

�ضيُد 21 ْهِر اأنِت النَّ َوْرففي مْب�َض���ِم الدَّ هِر اأنِت ال�ضُّ ���َحِف الدَّ ويف ُم�ضْ

َن ال ّلَهُ  َه���َذا الوجود 31 ���َجْرلََق���ْد زيَّ بو�ْض���ي احلقوِل وزْهِو ال�ضَّ

طيُب 41 الرَّ ���باُب  اأورَقْت فال�ضَّ َكْراإذا  وؤى والذِّ واإْن اأزه���َرْت فال���رُّ

اُء 51 ���َدى والثَّ ِت���ٍع ُمبَتَكْرواإْن اأثم���َرْت فالنَّ وم���ا �ض���ئَت ِمْن ُمْ

الِمِِ 61 اُج الظَّ َحْت ف����اِ ���وَّ واأن����سُ الُبداِة و زْي���ُن احَل�َاْواإْن �ضَ

ْرتعي����سُ وتفَن���ى خل���ْرِ الأَنام 71 َ هَر معنى ال�اَّ وم���ا تعِرُف الدَّ

���َبْت  باخلياِل الِفَكْروك���ْم األهَبْت باجَلم���اِل الُقلوَب 81 و كْم اأخ�ضَ

باخُلُل���وِد 91 حافَل���ٌة  َمْرق�ض���اِئُد  َيطي���ُب جناه���ا وَيْحُل���و الثَّ

املفردات اجلديدة

لغ�ّس  ا : طـيُب لرَّ ا ل  جما : ْهو ز  . ف خر لز ا : �ْضــــي لو ا  . جة حلا ا : َطر لــَو ا  . ية لغا ا : ُم ا َـر ملـ ا
َحْت: يب�ســـت. الأَنـام: اخللق. جنــــاها: مايجنى  ــــوَّ وؤى: جمع. مفردة روؤيا )احللم(. �ضَ اعم. الـرُّ النَّ

من الثَّمر.
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الفكرةُ العاّمة
اخرت الفكرَة العاّمَة املنا�ضبَة التي يدور حولها النَّ�ّس:

اأ. تقدمُي ال�ّسجرِة اخلرَي واجلمال.

ب. حتقيُق ال�ّسجرِة املُتعَة للّنا�ِس.

جرة وفوائدها ومراحل حياتها. ت. اأهمّيُة ال�سَّ

اختياٌر �صليم

ئي�صة الِفَكرُ الرَّ
ًة، ثمَّ ان�ضب كلَّ فكرٍة اإىل البيت الذي يعرّب عنها: ًة ثانيًة قراءًة جهريَّ والآن اقراأ النَّ�سَّ مرَّ

■ )………( تميُل اهلل الأر�َس بالأ�سجار. 

■ )………( ال�ّسجرُة م�سدُر خرٍي وغنى ومتعة. 

■ )………( تنّوُع اأ�سكاِل الأ�سجار واأهّميتها. 

■ )………( ال�ّسجرُة ن�سيٌد راِئٌع على مّر الع�سور واآيُة جماِل الكون. 

■ )………( ال�ّسجرُة كرميٌة حتى بعد موتها. 

■ )………( ال�ّسجرُة م�سدُر �سعادٍة واإلهاٍم للب�سر. 

■ )………( جماُل ال�ّسجرِة وروعتها باأوراِقها واأزهارها فـي الّربيع. 

■ )………( ال�ّسجرُة م�سدُر اإلهاٍم لل�ّسعراء. 

■ )………( حياُة ال�ّسجرِة وموُتها خلري الب�سر. 

بارك ال له بك
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ال�صتيعاب والفهم
1 ماذا طلب ال�ّساعر اإىل ال�ّسجرة فـي البيت الأّول؟ 

 

؟  2 ما فوائد ال�ّسجرة التي ذكرها ال�ّساعر فـي النَّ�سِّ
 

ا�س وعقولهم؟  3 ما تاأثرُي ال�ّسجرة فـي قلوب النَّ
 

جرِة كّلها وبنى على كّل طوٍر نتيجًة. امالأ اجلدول الآتي باملطلوب:  اعُر اأطواَر ال�سَّ 4 ذكر ال�سَّ

ور النَّتيجةالطَّ

ال�ّسباب الغ�ّس الّناعماأورقت ال�ّسجرة

 اأزهرت ال�ّسجرة

الّندى والرّثاء واملتعة 

 �سّوحت

 موقٌف وراأٌي
ماذا تفعل اإذا راأيت:

غر�سًة ذابلًة فـي اأّي مكان؟  ■

 

�سخ�سًا يك�سُر اأغ�ساَن ال�ّسجرِة ليقطف ثمارها؟  ■

 

رائع يا �صغريي



67

الّلغة والّتاكيب
حيحة مّما ياأتي: والآن اخرت الإجابَة ال�ضّ

1 مرادف كلمة )اأخ�سبت( فـي البيت الثَّامن:
ت. اأْغَنت.ب. اأحمَلْت. اأ. اعتادت. 

ابع: 2 �سّد كلمة )الّرطيب( فـي البيت الرَّ
ت. اجلّيد. ب. اجلاف. اأ. الّندي. 

3 املعنى املراد من )األهبْت باجلمال القلوب(:
اأ. اأ�سعدت القلوَب باجلمال. ب. اأحرقت القلوَب باجلمال. ت. زادْت �سعادة القلوِب باجلمال.

تدريبات قرائّية

1 اقراأ الأبيات الثَّالثة الأوىل قراءًة معّبًة ُمراعيًا الإمياَء بالوجه واليدين.

2 اقراأ مقطَعني من النَّ�سِّ ال�ّسابق، ثّم احفظهما.

التذّوق
لميَذ اأجب عن ال�ّسوؤال الآتي: الآن �سديقي التِّ

ابقة، وثّبته فـي اجلدول الآتي: اعُر ال�ّضجرة بالنَّ�ضيد، اذكر ت�ضبيهاً اآخر لل�ّضجرة من الأبيات ال�ضَّ �ضّبه ال�ضَّ

امل�ضّبه بهامل�ضّبه

جرة( الّن�سيداأنِت )ال�سَّ
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اخلال�صة: اأرجـــو يـــا �ســـديقي اأن تكـــون قـــد ا�ســـتفدت مـــن هـــذا الّدر�ـــس وتعّلمـــت اأهّميـــة احلفـــاظ علـــى البيئـــة 
والهتمام بال�ّسجرة ورعايتها.

عزيزي التِّلميذ: ما راأيَك اأن تتعاوَن مع اأحد اأفراِد اأ�ضرتك وتقوَم بنرِث)�ضرح( البيتني الآتيني بلغٍة �ضليمٍة.

���َوْر ال��َوَط���ْراأف�ي�ض���ي على الَكْوِن �ض���تَّى ال�ضُّ واأْن����ِت  املَ�����راُم  فاأنْ����ِت 

���ض���يُد ْهِر اأن�ِت النَّ ���َوْرفف�ي مبْ���َض���ِم الدَّ هِر اأنِت ال�ضُّ ���َحِف الدَّ وف����ي ُم�ضْ
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اين املثّنىالّدر�س الثَّ

اأحّبائي التَّلميذ �ضنتعّرف اليوم مفهوم املثّنى و�سوغه وعالماِت اإعراِبه.

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ لنتذكّر معاً ما ياأتي:

منّيُز ال�سَم من الفعِل باأّننا ن�ستطيُع تنويَن ال�سِم اأو اإدخاَل )ال  التَّعريف( على اأّولـه. ■

ٍ فـي زمن حمّدد. ■ اأّما الفعل فال ينّون ول يقبل )ال ( التَّعريف، وهو يدلُّ على عمٍل معنيَّ

عزيزي التِّلميذ: ال�سُم املفرد هو ما دلَّ على واحٍد اأو واحدٍة، اأّما ال�سم املثّنى ف�سنتعّرفه من خالل الأمثلة الآتية:

الأمثلة
تاأّمل �ضديقي الأمثلة:

اأ .امتلكت الأ�سرُة اأر�سًا.

عُب هدفًا. ب. �سّجل الالَّ
امتلكت الأ�سرتان اأر�سًا.

عب هدَفني. ل الالَّ �سجَّ
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والآن بنّي اأجب عن الأ�سئلة الآتية لن�ستطيع تعريف املثّنى وطريقة �سوغه.

1 اأدّل كّل من ال�سَمني امللّوَنني: )الأ�سرتان - هدَفني( على مفرد اأم اأكرث؟  

2 ما العدُد الذي دّل عليه كلٌّ من ال�سَمني )الأ�سرتان  - هدَفني(؟  

ل والثَّاين؟   3 ما احلرفان اللَّذان اأ�سيفا اإىل ال�سم املفرد فـي كلٍّ من املثالني الأوَّ

4 ما حركُة احلرف الذي �سبق الياء فـي كلمة: )هدَفني( فـي املثال الثَّاين؟  

اأح�صنت...كنُت واثقًا باأنَك �صتجُدها ب�صيطًة واأّن جميَع اإجاباِتَك �صحيحٌة

ال�صتنتاج
املثّنى: ا�سم يدّل على اثنني اأو اثنتني.

ُي�ساغ املثّنى بزيادِة األٍف ونون، اأوياء ونوٍن مك�سورة على ال�سم املفرد.

تدّرب
قيِق لها اأجْب �سديقي عن الأ�سئلة الآتية: لتثّبَت املعلوماِت ولتبِهَن يل على َفهِمَك الدَّ

اأ. عدنان. ب. فل�سطني. ت. مهند�سان. ■ كلمٌة واحدٌة تدلُّ على ا�سم مثّنى فـيما ياأتي: 

اأ. لعبان ب. �سديقتان. ت. يلعبان. ث. فالحني. ■ كلمٌة واحدٌة ل تدلُّ على ا�سِم مثّنى فـيما ياأتي: 

بوركت يا بنّي ... ت�صتطيع الآن ب�صهولة حتديد ال�صم املثّنى
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الأمثلة
بنّي اقراأ الأمثلة الآتية، ثّم نّفذ الأن�ضطة الآتية:

-1--2-

لعب �سديٌق بالقرب من زهرٍة.أ. 
نال الّطالب جائزًة.ب. 

لعب �سديقان بالقرب من زهرَتنِي.
نال الّطالُب جائزَتنِي.

َنُة فـي القائمة )1( على مفرٍد، اأم على مثّنى؟   1 اأدلَّْت الأ�سماُء امللوَّ

2 ما حرَكُة اآخِر كلٍّ من: )�سديق - زهرة - جائزة(؟ وما ال�ّسبب؟  

3 ُدلَّ على ال�سم املثّنى فـي جمل القائمة )2(  

مة فـي اآخر كلمة )�سديق(عند تثنيتها؟   4 ما احلرُف الذي حّل حمّل عالَمِة الّرفع ال�سّ

5 ما احلرُف الذي حّل حمّل عالمِة اجلرِّ الك�سرة فـي اآخر كلمة )زهرة(عند تثنيتها؟  

6 ما احلرُف الذي حّل حمّل عالَمِة النَّ�سِب الفتحة فـي اآخِر كلمة )جائزة( عند تثنيتها؟  

ال�صتنتاج
عالمُة رفِع املثّنى الألف، وعالمة ن�سبه وجّره الياء.

تدّرب
حيحَة مّما بني القو�ضني فـيماياأتي: اخرت الإجابَة ال�ضّ

املعّلمان )اأ. ن�سيطان. ب. ن�سيَطنِي. ت. ن�سيطون(. ■

�ساهَد اأبي )اأ. ال�سائحون. ب. ال�سائَحنِي. ت. ال�سائحان(. فـي تدمر.  ■

هوُر( الّت�سحية.  ■ هرتان. ت. الزُّ هرَتنِي. ب. الزَّ تعّلمنا من )اأ. الزَّ
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قومي النهائّي التَّ
1 ثّن ما حتته خّط فـي كلٍّ مّما ياأتي:

اأنت ن�سيٌط. ■

 

كاَن الولُد جال�سًا حتت ظلِّ �سجرٍة. ■

 

اأح�صنت �صديقي

والآن بنيَّ تاأّمل الّنموذَجني املعرَبني فـيما ياأتي:

. نْيِ ْر�سَ امتلَكْت اأُ�سَرتاِن اأَ

امتلَكْت: فعٌل ما�ٍس مبنيٌّ على الفتِحً، والتَّاُء تاُء الّتاأنيِث ال�ّساكنة.

اأُ�ْضَرتاِن: فاعٌل مرفوٌع، وعالمُة رفعِه الألُف لأّنُه مثّنى.

اأر�َضنِي: مفعوٌل بِه من�سوٌب، وعالمُة ن�سبِه الياُء لأّنه مثّنى.

هَرَتنِي. الّطفالَن فِرحاِن بالزَّ

الّطفلن: مبتداأٌ مرفوٌع، وعالمُة رفعِه الألُف لأّنُه ُمثّنى.

َفِرحاِن: خٌب مرفوٌع، وعالمُة رفعِه الألُف لأّنُه ُمثّنى.

ًى. ِه الياُء لأنَّه مثنَّ هَرَتنِي: ا�سٌم جمروٌر، وعالمُة جرِّ . الزَّ هَرَتنِي: الباء: حرُف جرٍّ بالزَّ
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2 والآن �سديقي جاء دورك: اأعرب ما حتته خّط:

ديقاِن. ■ تعاهَد ال�سّ

ديقَتنِي. ■ �سمَع الّنهُر ال�سّ

هُر ب�سديقَتنِي. ■ فاَز النَّ

ديقاِن:   ال�سّ

 

ديَقَتنِي:   ال�سّ

 

ب�سديقَتنِي:  

 

اأح�صنت

عزيزي التِّلميذ: 
للتاأّكِد من ا�ستيعابَك اجلّيد واإتقانك للمهارات اجلديدة... عليك اأن تكتَب فقرًة عن فائدتني من فوائد ال�ّسجرِة ُم�ستخدمًا 

املثّنى بحالِته الإعرابيَّة املختلفة.
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اأح�صنت مع متنياتي بالّتوفـيق

اخلال�صة
املثّنى: ا�سٌم يدّل على اثنني اأو اثنتني.

ُي�ساغ املثّنى باإ�سافة األٍف ونوٍن مك�سورة، اأو ياٍء مفتوٌح ما قبلها، ونون مك�سورة على ال�سم املفرد. ■
عالمة رفعه الألف وعالمة ن�سبه وجّره الياء. ■
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الث ال�رّشد الق�ص�صّيالّدر�س الثَّ

ٍة متكاملٍة با�ستخداِم اأ�سلوِب ال�ّسرد. اأحّبائي التَّلميذ �ضنتعّرف اليوم كيفـّيَة كتابِة ق�سّ

لميذ لنتذّكر معًا بع�َس املعلوماِت التي تعّلمناها �سابقًا: عزيزي التِّ

تعّرف
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 تاأّمل ال�ضور الآتية، ثّم حّدد احلادث فـي كل �ضورة وفق النموذج الآتي:

ة ال�ضابقة م�ضتعيناً بالأ�ضئلة الآتية: تخّيل مقّدمًة حلوادِث الق�ضّ

1 اأين وقَف الع�سفور؟ ومتى؟ 
2 مَل وقَف الع�سفوُر على ال�ّسجرة؟

3 مَب �سعَرِت ال�ّسجرُة املغرورُة عندما وقف الع�سفوُر عليها؟

 

 

 

تدّرب
والآن تخّيِل احلوار الآتي الذي داَر بني الع�ضفوِر وال�ّضجرة، ثّم اأكمله:

ال�ّضجرة: مَل وقفت على اأغ�ساين؟ 

الع�ضفور:  
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ال�ّضجرة: ابتعد عن اأغ�ساين،  فهذه الّثمار يل ...

الع�ضفور:  

ال�ّضجرة: وهذا الظّل يل اأي�سًا... 

 

 

 

 

 

طّبق
ـــة ال�ّســـابقة فـي ق�سٍة متكاملٍة م�ســـتخدمًا اأ�سلوب ال�ّسرد ول تن�َس اأّن ال�ّسرد يكون  والآن اأريد منك اأن تمع حوادث الق�سّ

با�ستخدام �سمري الغائب اأو املتكّلم.

بط املنا�سبة: )واو - فاء - لأّن - كذلك.....( مالحظة: اربط بني العنا�سر باأدوات الرَّ

 

 

 

 

 

اأح�صنت مع متنياتي بالّتوفـيق
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طفال، ولدت فـي دم�ســـق عام )1926 م(،ع�ســـو موؤ�ّســـ�س جلمعّية تنظيم الأ�ســـرة، لها كتّيبـــات فـي توعية فئات  طبيبـــة اأ
ال�سّكان.
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حكاية الّنهر احلزينالّدر�س الّرابع
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

قراءِة الّن�سِّ قراءًة جهرّيًة، ُمراعيًا اأ�سلوَب احلوار.. 1
ِة والِفَكِر الفرعّية.. 2 حتديِد الفكرِة العامَّ
ِة املُحاَفظِة على بيئٍة نظيفٍة.. 3 معرفِة كيفـيَّ

لميذ لنتذّكر معًا بع�س املعلومات، وقبل اأن نبداأ اأوّد اأن اأطرَح عليَك بع�س الأ�سئلِة التي تن�ّسط ذاكرتك: عزيزي التِّ

عّدد بع�َس اأنواِع ملّوثات البيئة.
اُن امل�سانِع و ……………………… و ……………………… و ……………………… دخَّ

هل تعرُف كيَف تتلّوُث مياُه الأنهاِر؟ اقراأ الّن�ّس الآتي قراءًة �ضامتًة:
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 -1-

�ساأَل اأجمد الّنهَر الذي يجتاُز �ساحَة قريِتِه: ملاذا اأنَت حزيٌن اأّيها الَنهُر؟ اأجاَب الّنهُر بهديٍر حزيٍن: اإّنك ما زلَت �سغريًا 
يا اأجمد ول تعرُف �سيئًا عن �سلوِك الإن�ساِن اجلاهِل الذي يعبُث بالبيئِة.

األّح اأجمد: َحّدثني عن ذلك ... اأرجوك.

قاَل الّنهُر: لقد كانِت ال�ّسنواُت والف�سوُل َتتواىل، تت�ساقُط الّثلوج فـي ال�ّستاِء وتذوُب فـي الّربيِع فاأحمُل املاَء واأروي احلقوَل 
ـــفافـي اخل�سراَء ُمتنّزهًا جمياًل واأ�ســـقيِهم ماًء نظيفًا عذبًا. تنّهَد وهو  واحنَي، ويق�ســـُد الّنا�ُس �سِ والب�ســـاتنَي، واأُديُر الطَّ

ُي�سيُف-لكّن كلَّ ذلَك تغرّيَ الآَن. ت�ساءَل اأجمد: ماذا تق�سُد؟

ارِة، فتقتُل  قاَل الّنهُر: لقد اأ�ســـبحُت كامل�ســـاِب بنزٍف خطرٍي فمخّلفاُت امل�ســـانِع ُتلقى فـي ِمياهي، وتلّوثها بال�ّسموِم ال�سّ
ـــرُت ناقـــاًل للمر�ِس وعوامل الفناء، مبا اأحت�ســـُن فـي  الأ�ســـماَك و ُتفنـــي الّنباتات، وبدًل من اأن اأكوَن م�ســـدرًا للحياة �سِ

اأعماقي من جراثيَم وم�سّبباٍت للعديِد من الأمرا�س.
 -2-

تاأّثَر اأجمد بكالِم الّنهِر فرفَع �سوَتُه قائاًل: اأرجوَك ل َتُقْل اإّنك مهّدٌد باملوِت فحياُتَك هَي احلياُة لنا، ول حياَة لنا من دوِن 
ماٍء. متّهَل الّنهُر قلياًل ونظَر اإىل الّطفِل ِبودٍّ كثرٍي وقاَل: ل اأموُت اإذا ُوِجَد اأُنا�ٌس ِمثلَك يحر�سوَن علّي ويهتّموَن بي.

قاَل اأجمد: ُقْل يل ماذا ُتريدين اأن اأفعَل ِخدمًة لَك بل لنا جميعًا؟ 

اأجاَب النّهُر: اأمتّنى اأن حتمَل ر�ســـالًة لرفاِقَك واأهِل قريِتَك: ل تهُدِر املاَء كي ت�ســـرَب اأنَت وي�ســـرَب كلُّ عط�ســـاٍن، وحاِفْظ 
على نظافِتِه كي حتفظَ  �سّحَة كّل اإن�ساٍن، فاملاُء �سرٌط اأ�سا�سيٌّ حلياِة كلِّ الكائناِت، حياِة الإن�ساِن واحَلَيواِن والّنباِت على 

حدٍّ �َسواء.

املفردات اجلديدة
ل بني الكلمة ومرادفها فـيما ياأتي: �ضِ

مزهّوًاالفناء

تتتابعُمتبختًا

املوتتتواىل



81

الفكرة العاّمة
: َة املنا�ضبة للنَّ�سِّ اخرت الآن الفكرَة العامَّ

اأ. فرُح النّهر الّدائم. 

ب. تلوُُّث الّنهِر.

ت. احلفاُظ على بيئتنا نظيفًة خاليًة من امللّوثات.

اأح�صنت �صديقي 

الفكر الّرئي�صة
والآن �ضديقي اقراأ النَّ�سَّ قراءة جهرّية، ثّم ان�ضب كّل فكرٍة اإىل املقطع الذي ينا�ضبها:

ر�سالُة الّنهِر. )………( ■

�سبُب تلوُِّث الّنهِر ونتائج هذا التلّوث. )………( ■

ال�صتيعاب والفهم

ل الّنهُر الإن�ساَن م�سوؤولّيَة حزِنه؟ 1 ملاذا حمَّ

 

هر: )حياُتك هي احلياة لنا(؟ 2 ما املق�سوُد بقوِل اأجمد للنَّ
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موقٌف وراأٌي
من ر�سالِة الّنهِر عدُم هدِر املياِه واملُحافَظُة على نظافته.

اذكر �ضلوكاً تقوُم به يدلُّ على تر�ضيِد ا�ضتخدام املياه.

 

اكيب اللُّغة والتَّ
.) حيحَة فـيما ياأتي: )نظر اأجمد اإىل الّنهر بودٍّ 1 اخرت الإجابَة ال�ضَّ

معنى كلمة وّد: 
اأ. اإعجاب.

ب. حّب.
ت. رغبة.

2 بنّي الفرق فـي املعنى بني الكلمات املتماثلة فـيما ياأتي:

اأداَر ماُء الّنهِر الّطواحنَي.  ■
 

ٍد.  ■ اأداَر الّتلميُذ وقتُه ب�سكٍل جيِّ

 

اأداَر القائُد املعرَكَة.  ■

 

3 هات جملًة مماثلًة للجملة الآتية: )ل حياَة من دون ماٍء(.
مثاًل: ل ناَح من دوِن درا�سة.
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تدريبات قرائّية
ى اأن اأكون �سمكًة فـي جَمراَك! « اقراأ ما ياأتي ُمعّبًا عن الإعجاب والتمّني الوارَدين فـيه: » كم اأمتنَّ

التذّوق
مّيز املعنى احلقيقي من املعنى املجازي فـيما ياأتي:

ينبع الّنهر من �سفح ذلك اجلبل ال�ّساهق.  ■
 

يجري الّنهر ُمتبختًا بني الأ�سجار الّظليلة.  ■
 

اخلال�صة: 

اأرجـــو �ســـديقي اأن تكون قد ا�ســـتفدت من هذا الّدر�ـــس، وتعّلمت اأهّمية احلفاظ علـــى البيئة والهتمـــام بنظافة الأنهار 
وتر�سيد ا�ستخدام املاء.

اأح�صنت مع اأمنياتي بالّتوفـيق
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جمع املذّكر ال�ّصاملالّدر�س اخلام�س
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تعريِف جمع املذّكر ال�ّسامل.. 1
تعّرف طريقِة �سوِغ جمِع املُذّكِر ال�ّسامل.. 2
تعّرف عالماِت اإعراب جمع املذّكر ال�ّسامل.. 3

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ تذكّرْ:

ُن ول يقبل )ال (  نا ن�ســـتطيُع تنويَن ال�ســـِم اأو اإدخاَل )ال ( التَّعريف على اأّولـه، اأّما الفعُل فال ينوَّ ُز ال�ســـُم من الفعِل باأنَّ مُييَّ
التَّعريف، وهو يدّل على عمٍل معنّيٍ فـي زمٍن حمّدد.

عزيزي التِّلميذ: ال�سم املفرد هو ما دلَّ على واحد اأو واحدٍة، وال�سم املثنَّى ما دلَّ على اثنني اأَو اثنتني، وقد مّر معنا فـي 
در�ٍس �سابٍق. 

واليوم �ضنتعّرُف جمع املذّكر ال�ّضامل وذلك بعد قراءة الأمثلة الآتية:
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الأمثلة 
تاأّمل �سديقي الأمثلَة الآتيَة، ثّم اأجب عن الأ�سئلة التي تليها:

-1--2-

عّب املتحّدُث عن اأهمّية البيئة.أ. 
زرع التلميُذ �سجرًة.ب. 
اأ�سرفت املعّلمُة على امَلعِر�س.ت. 

عّب املتحّدثون عن اأهمّية البيئة.
زرع التالميُذ �سجرًة.

اأ�سرفت املعّلماُت على املعر�س.

1 اأدّلت الكلماُت امللّونُة على اأ�سماٍء اأم اأفعال؟  

نُة فـي القائمة )1( على �سخ�سٍ اأم اأكرث؟   2 اأدّلت الكلماُت امللوَّ

3 اأدّلت الكلمتان: )املتحّدثون - التَّالميذ( على اثنني اأم اأكرث؟  

4 اأدّلت كلمة )املعلِّمات( على اثنَتني اأم اأكرث؟  

5 ماذا ن�سّمي ال�سم الذي يدّل على اأكرث من اثنني اأو اثنتني ؟  

اأح�صنت ... كنُت واثقًا باأّن جميَع اإجاباتك �صحيحٌة

ال�صتنتاج
اجلمع: ا�سٌم يدّل على اأكرث من اثنني اأو اثنتني.
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تدّرب
مّيز ال�ضم املفرد من اجلمع فـي الكلمات امل�ضار اإليها بخّط:

ا�ستمرَّ الحتفاُل بعر�ِس الِفقراِت الفنّيِة، وعّبَ امل�ساهدوَن عن �سعاَدِتهم مبا �ساهدوا من اأعمال.
 

الأمثلة
والآن اقراأ الأمثلَة الآتية، ثّم نّفذ الأن�ضطَة التي تليها: 

-1--2-

عُب هدفًا.أ.  �سّجَل الالَّ
كّلف املديُرُ املعلَم.ب. 
طلَب املديُر اإىل القادِم زيارَة املعر�س.ت. 

عبون هدفًا. �سّجَل الالَّ
كّلف املدير املعلمني 

طلب املديُر اإىل القادِمنَي زيارة املعر�ِس.

1 اأتدل الأ�سماء امللونة فـي القائمة )1( على مفرد اأم جمع؟ اأهو مذّكر اأم موؤّنث؟

 

2 عالَم ّدلت الأ�سماء امللونة فـي القائمة )2(؟ ماذا اأ�سيف؟ وما حركة النون فـي كل منها؟

 

عبوَن - املعّلمني( على العاقل )اإن�سان( اأم غري العاقل )حيوان- نبات - جماد(. 3 اأتدل كلمتا )الالَّ

 

عبوَن(. عُب - الالَّ ّمة( فـي املثال الأّول من القائمة الّثانية؟ )الالَّ فع )ال�سّ 4 ما احلرف الذي حّل حمّل عالمة الرَّ

 

5 ما احلرف الذي حّل حمّل عالمِة النَّ�سب )الفتحة( فـي املثال الثَّاين من القائمة الّثانية؟)املعّلم- املعّلمني(.

 

6 ما احلرف الذي حّل حمّل عالمة اجلّر )الك�سرة( فـي املثال الثَّالث من القائمة الّثانية؟)القادِم - القادِمنَي(.
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ال�صتنتاج
جمع املذّكر ال�ّضامل: ا�سٌم يدّل على اأكرث من اثنني من الّذكور العقالء.

امل من ال�سم املفرد بزيادة واٍو ونوٍن مفتوحٍة فـي حالة الّرفع، اأو ياٍء �ساكنٍة مك�سور ما قبلها  ■ ُي�ساغ جمع املذّكر ال�سَّ
ونوٍن مفتوحٍة فـي حالتي الّن�سب واجلّر.

عالمُة رفِعه الواو، وعالمة ن�سبه وجّره الياء. ■

تدّرب
والآن اأجب عن الأ�سئلة الآتية لتثّبت املعلومات ولتبهن على فهمك الّدقيق.

امل فـي اجلملتني الآتيتني، وحّدد مفرده. 1 ُدلَّ على جمِع املذّكر ال�ضَّ

لن�ساعد العامِلنَي على تزَينِي َبلدتنا.   ■

البيوُت الّنظيفُة عنواٌن للمقيِمنِي فـيها.   ■

حيحة مّما بني القو�ضني: 2 اخرت الإجابة ال�ضَّ

ون.  ب. املهتّمني( بالبيئة اإىل احلّد من التلّوث. ■ ي�سعى:)اأ. املهتمُّ

ِلَتكْن من:)اأ. امل�ساهمون. ب. امل�ساهِمني( فـي جعل بيئتنا نظيفًة. ■

ين( فـي احلفاظ على �سالمة البيئة. ■ علينا اأن ن�ساعَد:)اأ. اجلاّدون. ب. اجلادِّ
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قومي النهائّي التَّ
اقراأ الفقرَة الآتيَة، ُثمَّ اأِجْب عِن الأ�ضئلِة التي تليها:

َيعمُل املُعلِّموَن على ر�ســـِم �سوَرٍة َجميلٍة للمدر�سِة وتاأمنِي بيئٍة �سحّيٍة فـيها، بتزويِد الّدار�سنَي بالّتعليمات املُتعّلقة بذلك 
وَحّثهم على تنفـيِذها، وُت�ساعُد الإدارة املُعّلمنَي على ذلَك، فتوّفُر اجلوائَز الّت�سجيعّية للمتفّوقني منهم.

1 املأ اجلدول الآتي باملطلوب: 

جمع املذّكر ال�ّضامل املرفوعجمع املذّكر ال�ّضامل املن�ضوبجمع املذّكر ال�ّضامل املجرور

   

   

   

   

ابقة اإىل املفرد، وا�ضبط اآخره بال�ّضكل: 2 حّول كّلً من اجلموع ال�ضَّ

 

 

 

 

اأح�صنَت �صديقي
و الآن تاأّمل الّنموذجني املعربني الآتيني:

ائروَن املدر�سَة. غادَر الزَّ

اِهِرِة على اآِخِره. غادَر: فعٌل ما�ٍس مبنيٌّ على الَفْتِحِة الظَّ

ٍر �سامل. ُه جمُع مَذكَّ ائروَن: فاعٌل مرفوٌع، وعالمُة رفِعِه الواُو لأنَّ الزَّ

اِهَرُة َعلى اآِخِره. ِبِه الَفْتَحُة الظَّ املَْدَر�َضَة: مفعوٌل ِبِه من�سوٌب، وعالَمُة َن�سْ
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رو�ِس. ُيناق�ُس املُديُر املَُعلِّمنَي بالدُّ

ُة الّظاهرُة على اآخِره. مَّ ُيناق�ُس: فعٌل م�سارٌع مرفوٌع وعالمة رفعِه ال�سّ

اِهَرُة على اآِخِره. ُة الظَّ مَّ املديُر: فاعٌل مرفوٌع، وعالمُة رفِعِه ال�سَّ

ٍر �سامل. ُه جمُع مَذكَّ ِبِه الياُء لأنَّ املعلِّمنَي: مفعوٌل ِبِه من�سوٌب، وعالَمُة َن�سْ

بالّدرو�ِس: الباء: حرُف جّر. الّدرو�ِس: ا�سٌم جمروٌر وعالمُة جّرِه الك�سرُة الّظاهرُة على اآخره.

الآن �ضديقي اأعرْب ما ياأتي:

ُت�ساعُد الإدارُة املعلِمنَي.

ُت�ساعد:  

الإدارُة:  

املعلِمنَي:  

ُتوؤّمُن الإدارُة اجلوائَز للمتفّوِقنَي.

ُتوؤّمُن:  

الإدارُة:  

اجلوائَز:  

للمتفّوِقنَي:  
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عزيزي التلميذ: للتاأّكد من ا�ســـتيعابك اجلّيد واإتقانك للمهارات اجلديدة، عليك اأن تكتب فقرًة تبنّي فـيها اأخطار تلّوث 
ِة املختلفة. امل بحالِته الإعرابيَّ املياه م�ستخدمًا جمَع املذّكر ال�سَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ساط الذي اأبديته فـي اأثناء تنفـيذ هذه الورقة، والآن ما راأيك اأن نراجع ما تعّلمناه اليوم معًا؟ �سكرًا لك على النَّ

اخلال�صة
كور العقالء. ■ جمع املذّكر ال�ّضامل: ا�سٌم يدلُّ على اأكرِث من اثنني من الذُّ
امِل من ال�سم املفرد بزيادة واٍو ونوٍن اأو ياٍء ونوٍن مفتوحة. ■ ُي�ساُغ جمُع املذّكر ال�سَّ
امِل الواو، وعالمة ن�سِبِه وجّره الياء. ■ عالمُة رفِع جمِع املذّكِر ال�سَّ

اأح�صنت. ... مع اأمنياتي لك بالّتوفـيق
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كتابة اأ�صماء الإ�صارةالّدر�س ال�ّصاد�س
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

تعّرِف اأ�سماِء الإ�سارِة التي حُتذف منها الألف.. 1
ُت فـيها الألف من الأ�سماِء التي حُتَذُف منها الألف.. 2 متييِز اأ�سماِء الإ�سارِة التي تثبَّ

تاأّمل وتذّكر
عزيزي التِّلميذ لنتذّكر معاً:

ِة اأحُرٌف ُتكَتُب ول ُتلَفُظ مثل: )الواو فـي كلمة َعمرو(، كما اأّن هناك اأحرفًا تلفظ ول تكتب. ودر�سنا اليوم  فـي لغتنا العربيَّ
عن كتابة اأ�سماء الإ�سارة وحذف الألف منها اأو ثبوتها.

عزيزي التلميذ اقراأ وتاأّمل الأمثلة الآتية:

الأمثلة

هذا طالٌب ن�سيٌط.أ. 
يجري الّنهُر متبختًا بنَي هذِه الأ�سجار.ب. 
�ساهدُت هذين الاّلعَبنِي.ت. 
هوؤلء اجلنود دافعوا عن وطِنِهم بب�سالٍة.ث. 
انظْر اإىل هاتني ال�ّسجرَتني. ج. 

والآن اأجب عن الأ�ضئلة الآتية:
ابقة. ع حتتها خطٌّ فـي كّل من الأمثلة ال�سَّ 1 �سمِّ الأ�سماَء التي ُو�سِ

 

2 الفظ ُكاّلً من اأ�سماء الإ�سارة )هذا - هذه - هذين - هوؤلء( اأكرث من مّرة وبهدوء، ثّم اكتبه.
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3 هل َلفظَت كما كتبَت؟ ما احلرف الذي لفظته ومل تكتبه فـي كٍل منها؟
 

4 الفْظ ا�سم الإ�سارة الوارد فـي املثال الأخري. هل جاء لفظه م�سابهًا لكتابته؟

 

ال�صتنتاج
حُتذف الألف من معظم اأ�سماء الإ�سارة مثل: )هذا - هذه - هذين - هوؤلء(وتثّبت فـي )هاتان وهاتني(.

تدّرب
ـــخُب الذي حُتِدُثُه الأ�ســـواُت املُرتفعُة نوعًا مْن اأنواِع التلوُِّث ال�ّســـمعيِّ  كثريًا ما َخطَرْت يل هذِه الِفكرُة، األي�َس هذا ال�سّ

الذي ُيعاين منُه هوؤلِء الّنا�ُس الذيَن يعي�سوَن فـي الأماكِن املزدحمِة كالأ�ْسواق؟ 

ـــلِة بحياتِه،  هـــذاِن الّنوعـــاِن مَن التلّوِث )املائّي وال�ّســـمعّي( مْن اأخطِر اأنواِع التلّوِث على الإن�ســـاِن لأّنهما �َســـديدا ال�سّ
و�ساء. بها هذِه ال�سّ ول�سّيما َمْن يعمُل فـي امَل�سانِع، وهذا ال�ّسخ�ُس هَو الأكرُث ُعر�سًة لالأمرا�ِس التي ُت�سبِّ

1 ا�ستخرج اأ�سماء الإ�سارة الواردة فـي الّن�سِّ ال�ّسابق. 

 

2 بنّي احلرف املحذوف فـي كّل منها. 

 

3 حّول اجلملة الآتية اإىل �سيغة املثّنى: )هذا ال�ّسخ�س اأكرث ُعر�سة لالأمرا�س(.

 

4 حّول اجلملة الآتية اإىل �سيغة املثّنى املوؤّنث: )هذه الفتاُة تنزعج من الأ�سوات املرتفعة(

 

اأح�صنت لقد اأجبت ب�صكل �صحيح ثابر يا بطل.
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قومي النهائّي التَّ
1 هات ا�ضَم اإ�ضارٍة يحتوي على األٍف تلفظ وتكتب.

 
2 �ضمِّ اأ�ضماَء اإ�ضارٍة حتتوي على األٍف تلفظ ول تكتب.

 
3 عزيــــزي التِّلميــــذ: اأعرُف اأّنك ذكيٌّ جمتهد، لذلك اأمتّنى اأن تكتب فقرًة عن كيفـيَِّة املحافظة على البيئِة ُم�ضــــتخدماً 

اأ�ضماَء الإ�ضارة ب�ضكٍل �ضحيح.

 

 

 

 

 

 

 

 

�ساِط الذي اأبديتُه فـي اأثناِء تنفـيِذ هذه الورقة، والآن ماراأيك اأن نراجع ما تعّلمناه اليوم معًا؟ �سكرًا لك على النَّ

اخلال�صة
حُتذف الألف من معظم اأ�سماء الإ�سارة مثل: )هذا - هذه - هذين - هوؤلء( وتثّبت فـي )هاتان - هاتني(.

بوركت جهودك
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حروٌف م�صيئٌةالّدر�س الأّول
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

ِب وال�ستفهام.. 1 قراءِة النَّ�سِّ ُمراعيًا اأ�سلوَبيِّ التَّعجُّ
ئي�سة.. 2 حتديِد الِفَكِر الرَّ
ِة.. 3 و�سِع عنواٍن جديٍد للق�سّ

اقراأ بنيَّ النَّ�سَّ املمِتَع الآتي للكاتب وجيه ح�ضن قراءًة �ضامتًة، وا�ضتعّد للإجابة عن الأ�ضئلة الآتية:

-1-

مل تكـــن ندى ال�ســـبّيُة التي تخّرجْت فـي اجلامعة اأّوَل فتـــاٍة جامعّيٍة فـي قريِتها لكّنها اأّوُل فتـــاٍة اأراَدت القياَم بعمٍل مل 
يكْن قد لفَت انتباه اأحٍد من اأهِل قريِتها، و�ســـّممْت اأن تاأخَذ بيِد اأّمها فتعّلمها القراءَة والكتابَة لُتنرَي ب�ســـريتها فهذا ُحلٌم 
راوَدها زمنًا طوياًل. ولكّن الأّم قالْت والياأ�ُس ميالأُ قلَبها: يا ُبَنّيتي لقد َغُربت ْ�َسم�ســـي ول فائدة من العلِم بعَد هذا العمر 

الّطويل.
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-2-

�َســـَردت الأّم حلظًة ا�ستح�ســـَرْت فـي اأثناِئها ذكريات الأم�س الَبعيد. تذّكرْت قريَتها الوادعة يوم مل يكْن فـيها مدر�سة فـي 
ذلك الّزمن، وقالْت: يا ُبَنّيتي اأرجوك لقد �سرُت فـي منت�سِف الُعمر؟ فهل تعتقديَن اأنّني اأ�ستطيع التعّلم الآن؟

ندى: نعم يا اأّمي فالأمُر �سهٌل، اإّنك �ستتعّلمنَي احلروَف �سيئًا ف�سيئًا اإّنها اأمنيتي، اأفال تقبلني رجائي؟ فّكرِت الأمُّ بكلماِت 
ابنِتهـــا التـــي كّررِت املحاولَة مـــّراٍت عديدًة اإىل اأن ُكِتَب لهـــا الّنجاح واقتنعـــِت الأم، وبداأْت ندى مهّمتها فــــي تعليِم اأّمها 
رُت  : يا ُبَنّيتي لقد تغرّيت وجرى الّدُم فـي ُعروقي و�سِ القراءَة والكتابَة وحنَي انق�سْت �سهوٌر من العمِل واملثابرِة، قالِت الأمُّ

ُمب�سرة... يا اهلل مااأجمَل اأن يكوَن املرُء متعّلمًا!  قالْت ندى وهي تقفُز مزهّوًة: هنيئًا لِك ويل يا اأُّماه.

-3-

ـــوِت، وَفرحوا بهذا اخلب فرحًا  كاَن �ســـوُتها َم�ســـموعًا خارَج ُجدراِن البيِت. ُده�َس اجلرياُن عندما َعَرفوا م�ســـدَر ال�سّ
كبريًا.

قراأْت اأّم ندى فـي جملة » اإّن الوقَت كال�ّسيِف « وعلى الإن�ساِن اأن يحر�َس عليِه فتمّنْت اأن تقَف اأماَم جاراِتها لتحّدثهنَّ عن 
قيمِة الوقِت وا�ســـتثمارِه فـي الأ�ســـياِء الّنافعة. كانْت ندى م�سرورًة فهذِه اأّمها املُ�ســـّنة ميالأُ الّتفاوؤُل قلَبها وتغاُدرها العتمُة 
اإىل الأبد. وذات يوٍم دخلْت ندى اإىل البيِت فوجدْت عددًا من ن�ساِء القريِة ُمتحّلقاٍت حوَل اأّمها وهَي تقراأُ على اأ�سماعهّن 

من اإحدى اجلرائِد اليومّية.

املفردات اجلديدة
ل بني الكلمة ومعناها فيما ياأتي: �ضِ

م�ستالوادعة

تعبري جمازّي يعني اقتبت من املوتانق�ست

الآمنة - الهادئةغربت �سم�سها



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين96 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

الفكرة العاّمة
اخرت الفكرَة العاّمَة املنا�ضبَة للنَّ�سِّ مّما ياأتي:

اأ. ا�ستف�ساُر اأحِد اجلرياِن املُ�سّننَي عن قدرته على التعّلم.

ها القراءَة والكتابَة. ب. حلُم ندى بتعليَم اأمِّ

ت. حتقيُق ندى حلَمها بتعليِم اأّمها القراءَة والكتابَة.

ئي�صة الفكر الرَّ
والآن اأ�ضبحت جاهزاً لتكتب رقَم املقطِع اإىل جانب الفكرِة التي تعرّب عنه:

■ )………( اجتماُع الّن�سوة فـي بيت اأّم ندى. 

■ )………( ها.  َتخّرُج ندى فـي اجلامعة ورغبُتها فـي م�ساعدة اأمِّ

■ )………( احلوار بني ندى واأّمها حول �سرورة الّتعّلم. 

اأح�صنت �صغريي

ال�صتيعاب والفهم
1 ا�ستبعد العبارَة اخلاطئَة مّما ياأتي:

مل تذهْب الأمُّ اإىل املدر�سِة وهي �سغريٌة لأنَّها ل حتّب العلم. ■

كانت اأمُّ ندى قدوًة للّن�ساِء فـي القرية. ■

اقتنعْت الأمُّ بالتَّعلُِّم من املّرة الأوىل. ■

ة.   2 �سع عنوانًا اآخَر للق�سّ

3 اأكمل املثل الآتي: )الوقت كال�ّسيِف(  
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موقٌف وراأٌي

ماذا تقوُل لندى بعد اأن حّققت ُحلمها فـي تعليم اأّمها؟  

اكيب اللُّغة والتَّ
ِة مثاًل اآخر على ذلك. 1 ا�ستخدَم الكاتُب اأ�سلوَب ال�ّسرد من مثل:) �َسَردْت الأم حلظًة وا�ستح�سرْت(. هاِت من الِق�سَّ

 
2 �سْع كلمة )ُده�َس( فـي جملٍة مفـيدة .

 

الّتدريبات القرائّية
1 اقراأ اجلملة الآتية معّبًا عن �سعور الّتعجب: ياهلل ما اأجمل اأن يكوَن املرُء متعّلمًا!

2 اقراأ ماياأتي مراعيًا اأ�سلوب ال�ستفهام:
قالت الأّم: يابنتي اأرجوك لقد �سرت فـي منت�سف العمر، فهل تعتقدين اأّنني اأ�ستطيع التعّلم الآن؟

�صوؤال اإبداعّي
ة  ِة باجتماِع الّن�سوِة فـي بيت اأمِّ ندى وُهّن ي�ستمعن اإىل قراءة اجلريدة. اخت نهايًة اأُخرى للق�سّ اختاَر الكاتُب نهايَة الق�سَّ

 

 

 

 

َعلُِّم وفائدته فـي حياِة الإن�ساِن واأن  ِة التَّ لميذ اأرجو اأن تكوَن قد ا�ستفدَت مّما تعلمَته اليوَم عن اأهميَّ اخلال�صة: عزيزي التِّ
ر�ُس حاِفزًا لَك على اجلّد والجتهاد. يكوَن هذا الدَّ

اأح�صنت مع اأمنياتي بالّتوفـيق



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين98 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

جمع املوؤّنث ال�ّصالـمالّدر�س الّثاين
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

وِغِه.. 1 تعرِف جمِع املُوؤّنِث ال�ّسامِلِ وطريقة �سَ
امِلِ وا�ستخداِمِه ب�سَكٍل �سحيح. . 2 ِث ال�سَّ اإعراِب جمِع املُوؤنَّ

تاأّمل وتذّكر
لميذ: تذكّر: عزيزي التِّ

عزيزي التِّلميذ:

ال�ضُم املفرُد: هو ما دلَّ على واحٍد اأو واحدٍة. ■

وال�ضُم املثّنى: ما دلَّ على اثنني اأو اثنتني. ■

ِث ال�ّسامِل  من خالل الأمثلة الآتية: ■ امِل مرَّ معنا فـي در�ٍس �ساِبٍق، واليوَم �سنتعّرُف جمَع املوؤنَّ وجمُع املذّكِر ال�ضَّ
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الأمثلة 
تاأّمل �ضديقي الأمثلة الآتية:

-1--2-

اأرادت الّطالبُة رّد جزٍء من الّدين.أ. 
زرعِت الّتلميذُة �سجرًة.ب. 
اأ�سرفِت املعّلمُة على املعر�س.ت. 

اأرادت الّطالباُت رّد جزٍء من الّدين.
زرعِت الّتلميذاُت �سجرًة.

اأ�سرفِت املعّلماُت على املعر�س. 

1 اأتدّل الكلمات امللّونُة على اأ�سماٍء، اأم على اأفعال؟  

َنُة فـي القائمة )1( على مذّكر اأم على موؤّنث؟ وعلى واحدة اأم اأكرث؟  2 اأتدلُّ الكلماُت امللوَّ

 

لميذات - املعّلمات( على مفرٍد اأم على مثّنى اأم على جمٍع؟ البات - التِّ 3 اأتدّل الكلمات: )الطَّ

 

4 ماذا اأ�سيُف اإىل هذه الكلمات؟

 

 

لميذُة واملعلِّمة( عند حتويلها اإىل �سيغة جمع؟ البُة والتِّ 5 ماذا اأ�سيُف اإىل الكلمة املفرَدِة املوؤّنثة )الطَّ

 

6 ماذا ن�سّمي هذا الّنوع من اجلموع؟ 

 



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين100 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

ال�صتنتاج

جمع املوؤّنث ال�ّضامل: ا�سٌم يدلُّ على اأكرث من اثنتني.

ُي�ساُغ جمع املوؤّنث ال�ّسامل من ال�سم املفرد املوؤنَّث بزيادة األٍف وتاٍء مب�سوطٍة فـي اآخره.

تدّرب
لتثّبت املعلومات ولتبهن على فهمك، اأجب �سديقي عن ال�ّسوؤال الآتي:

مّيز املفرد املوؤّنث من جمع املوؤنَّث ال�ّضامل فـي كّل مّما ياأتي:

قراأُت فـي الكتِب عن منا�سالٍت عظيمات. ■

كانت اجلّدُة �سعيدًة بتخّرِج احلفـيدِة من اجلامعِة. ■

تتحّدث املرّبياُت عن فوائِد تعّلِم الكباِر. ■

املفرد املوؤّنث:  

جمع املوؤّنث ال�ّسامل:  

اأنيث، ثّم تزاد الألف والتَّاء على ال�سم املفرد. ائدة للتَّ فائدة: عند جمِع املفرد املوؤنَِّث حُتَذُف التَّاء الزَّ

...اأنت الآن ت�ستطيع ب�سهولة حتديد جمع املوؤّنث ال�ّسامل. بوركت يا بنيَّ
اقراأ الأمثلة الآتية، ثّم نّفذ الأن�ضطة التي تليها:

الأمثلة
-1--2-

غادَرِت الّزائرُة املدر�سة.أ. 
َوّجَه املديُر املعّلمَة.ب. 
قراأِت الأمُّ فـي املجّلِة.ت. 

غادَرِت الّزائراُت املدر�سة.
َوّجَه املديُر املعّلماِت.

ِت.  قراأت الأمُّ فـي املجالَّ
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ائراُت( فـي القائمة )2(؟ ائرُة( فـي القائمة )1( و )الزَّ 1 ما اإعراب )الزَّ

  

 

2 وما عالمة رفِع كلٍّ منهما ؟ 

 

3 ما اإعراُب )املعلِّمِة( فـي القائمة )1( و) املعلِّماِت( فـي القائمة )2(؟ 

 

4 وما عالمُة ن�سِب كلٍّ منهما؟ 

 

5 ما احلركة التي نابت عن عالمة الّن�سب )الفتحة( فـي املفرد عند جمعه جمَع. 

 

ِت(؟  وما عالمُة جّر كّل منهما؟  6 ما اإعراُب كلٍّ من )املجلَِّة - املجالَّ

 

ال�صتنتاج
ّمة، وعالمة ن�سبِه الك�سرُة نيابًة عن الفتحة، وعالمة جّره الك�سرة. امِل ال�سّ عالمة رفِع جمِع املوؤّنِث ال�سَّ



ــف اخلام�س الأ�صــا�صــّي، الفــ�صــل الّثاين102 برنامج الّتعـّلم الّذاتّي، الّلغــة العربّية، ال�صّ

تدّرب
ا�ضبط اآخر الكلماِت امللّونة بال�ّضكل:

توؤّدي حمالت الّتوعيِة دورًا فـي حمو الأمّيِة. ■

املدر�سُة من املوؤ�ّس�سات الّرئي�سة فـي جمال الّتوعيِة. ■

بالوعي البّناء ميكن اأن نحّل امل�سكالت. ■

اأح�صنت 
والآن بنيَّ تاأّمل الكلمات املعربة الآتية: رّددِت الّتلميذاُت كلماِت الّن�سيِد اأماِم املعّلماِت.

ّمة الّظاهرة على اآخره. التِّلميذاُت: فاعٌل مرفوع، وعالمة رفعه ال�سّ

كلماِت: مفعول به من�سوب، وعالمة ن�سبه الك�سرة نيابًة عن الفتحه لأّنه جمع موؤّنث �سامل.

املعّلماِت: م�ساف اإليه جمرور، وعالمة جّره الك�سرة الّظاهرة على اآخره.

قومي النهائّي التَّ
1 والآن �سديقي اقراأ النَّ�سَّ الآتي، ثّم اأجْب عن الأ�سئلة التي تليه:

يجُب اأن يكوَن العلُم هدفًا ي�ســـعى اإليه اأفراُد املجتمِع كاّفًة، ولكي يتحّقَق ذلَك تقوُم اجلهاُت امل�ســـوؤولُة بحمالٍت ملحو 
اأمّيـــِة الكبـــاِر، وينبغي اأن نتعاوَن جميعًا لُنحّقق نقالٍت مت�ســـارعًة فـي هذا اجلانِب لتكوَن املحافظاُت ال�ّســـورّيُة ُكّلها 

خاليًة من مر�ِس الأمّية.

اّلة على جمِع موؤّنٍث، ثّم �ضّنفها فـي اجلدول َوْفَق الآتي: ا�ضتخرج من النَّ�سِّ الأ�ضماء الدَّ

مفرده امل  جمع املوؤّنث ال�ضَّ
املجرور مفرده امل  جمع املوؤّنث ال�ضَّ

املن�ضوب مفرده امل  جمع املوؤّنث ال�ضَّ
املرفوع
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2 اأعرْب جمَع املوؤّنث ال�ّضامل فـي اجلمل الآتية:

توؤّدي حمالُت الّتوعيِة دورًا فـي حمو الأمّية. ■

بالوعي َنحلُّ امل�سكالِت. ■

املدر�سة من املوؤ�ّس�ساِت الّرئي�سِة فـي جمال الّتوعية. ■

 

 

 

 

 
لميذ للتاأّكد من ا�ستيعابك اجلّيد واإتقانك املهارات اجلديدة عليك اأن تكتب ثلث جمٍل م�ضتخدماً جمَع  3 عزيزي التِّ

املوؤّنث ال�ّضامل بحالته الإعرابّية املختلفة.

 

 

 
هاية تعال نراجع معًا ما تعّلمناه اليوم. �ساط الذي اأبديته فـي اأثناء تنفـيذ هذه الورقة وقبل النِّ �سكرًا لك على النَّ

اخلال�صة
امل: ا�سٌم يدلُّ على اأكرِث من اثَنتني. ■ جمع املوؤّنث ال�ضَّ
ِث بزيادِة األٍف وتاٍء مب�سوطة فـي اآخره. ■ امِل من ال�سم املفرِد املوؤنَّ ُي�ساغ جمُع املوؤّنِث ال�سَّ
ّمة، وعالمة ن�سبه الك�سرة نيابًة عن الفتحة، وعالمة جّره الك�سرة. ■ عالمة رفِع جمِع املوؤّنِث ال�ّسامِلِ ال�سّ

اأح�صنت مع اأمنياتي بالّتوفـيق
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الّتلخي�سالّدر�س الّثالث
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

�سوِغ الفكرِة بطريقٍة جديدة.. 1
2 .. تلخي�سِ َن�سِّ

تعّرف

ٍد من الكلماِت مع احلفاِظ على فكِر النَّ�سِّ الّرئي�سة وتّنِب تكرار الكلمات. التَّلخي�س: هو اخت�ساُر الّن�سِّ فـي عدٍد حمدَّ

والآن بنيَّ اقراأ النَّ�سَّ الآتي، ثمَّ اأجب عن الأ�ضئلة التي تليه:

ُه، فـيتاأمّلُ مل�سائبِه، وَيفرُح لنت�ساراِتِه،  )اأر�ُس الوطِن هَي اأمُّ الإن�ساِن؛ لذلَك على كلِّ �سخ�سٍ اأْن ُيحبَّ وطَنُه كما ُيحبُّ اأمَّ
وهـــذا احُلـــبُّ اإذا بقَي فـي الَقْلـــِب ل قيمَة لُه، فـيجـــُب اأْن يتحّوَل اإىل �ُســـلوٍك، كاأْن َيحتَم الأفراُد القوانـــنَي، وَيعملوا على 

ا�ستمراِر الّنظاِم والأَْمن.

وهنـــاَك جَمموعـــٌة مَن املوّظفــــنَي ُمكّلفٌة حمايَة الوطِن، ولكْي َيتمّكـــَن هوؤلِء املوظفوَن مـــْن اأداِء واجباِتِهم فعلى املواطننَي 
ُب الوطَن، فاإّن الوطَن يتاأّثُر �سلبًا؛ ف�سالمُة  ُم�ســـاعَدُتهم، فاإذا َبقَي الّنا�ُس مكتوفـي الأيدي تاَه الأعماِل ال�ســـّيئِة التي ُتخرِّ

رورّيٌة ليعي�َس الإن�ساُن باأماٍن وُحرّيٍة، لأنَّ الأماَن واحُلرّيَة َحقٌّ من ُحقوِق الإْن�سان. الوطِن �سَ

وكلُّ اإن�ساٍن ُمكّلٌف ُم�ساعدَة اأبَوْيِه، لكنَّ هذا الّتكليَف يكوُن اأ�سدَّ واأقوى عندما يحتاُج الأبواِن اإىل ُم�ساعدٍة َجدّيٍة و�سريعٍة، 
فمْن واجِب الإن�ســـاِن الّت�ســـحيُة مْن اأجِل الأبَوين، وكذلَك الوطُن يحتاُج اإىل ت�سحياٍت �ســـريعٍة ليتمّكَن اأفراُدُه مَن العي�ِس 

فوَق اأر�سِه ب�سالٍم، لأّن مْن حقِّ كلِّ اإن�ساٍن اأْن يعي�َس ُحّرًا على اأر�ِس وطِنِه(.
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تدّرب
1 اخرت مّما ياأتي الِفَكَر املنتمية اإىل الفقرتني الثَّانية والثَّالثة من النَّ�سِّ ال�ّضابق.

■ )………( الّتعاون فـي حماية الوطن فر�ٌس على كّل فرد. 

■ )………( العي�س باأماٍن حقٌّ من حقوق الإن�سان. 

■ )………( �سكوُت الّنا�س عن الغلط اإ�ساءٌة للوطِن. 

■ )………( التعّلُم حقٌّ من حقوِق الإن�سان. 

■ )………( واجُب الفرِد تاَه والديه. 

■ )………( الّت�سحيُة من اأجِل الوطِن مفرو�سٌة على اجلميع. 

2 اأعْد �ضوغ كّل فكرة من فكر النَّ�سِّ ال�ّضابق م�ضتعيناً بالّنموذِج الآتي: 

ياغة اجلديدةالفكرة فـي املقطعالفقرة ال�ضّ

نعّب عن حّبنا للوطن بالعمل الّنافعحّب الوطن �سلوك وعملالأوىل

تطبيق القانون واجب على كّل فرد فـي الوطن. احتام القانون فر�ٌس على اجلميع.الأوىل

  الثانية

  الثَّانية

   

   

2 اقراأ وتاأّمل اجلمل اجلديدة ُم�ضتخدماً اأدوات الّربط، َوْفَق الّنموذج الآتي لتح�ضل على تلخي�س الفقرة الأوىل من 
الّن�ّس ال�ّضابق: 

افع واحتاِم القواننِي واللتزاِم بها. ُنعّبُ عن ُحّبنا للوطن بالعمِل النَّ
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3 واِزْن �ضديقي بني الفقرة الأوىل من النَّ�سِّ وتلخي�ضها من حيُث الفكر وعدد الكلمات.

 

 

 

4 خّل�س الآن الفقرتني الثَّانية والثَّالثة من النَّ�سِّ ال�ّضابق م�ضرت�ضداً مبا �ضبق.

 

 

 

 

 

طّبق
خّل�س النَّ�سَّ الآتَي مبا ل يزيُد على خم�ٍس وع�ضريَن كلمة:

ُة، وِمْن حقِّ ج�ســـِمَك عليَك اأن حُتافَظ على َنظافِة اأ�سناِنَك، لأّنُه لبدَّ لالإن�ساِن مَن  ـــحيَّ ِمْن َحقِّ ُكلِّ اإن�ســـاٍن الّرعايُة ال�سِّ
ًة! البت�ساِم بنَي احلنِي والآخِر، فما اأجمَل البت�سامَة اإذا كاَنِت الأ�سناُن لوؤلوؤيَّ

ـــّحِة الإن�ســـاِن، فالأطعمُة التي مَن�سُغها  ولي�َســـْت فائدُة الّتنظيِف َمق�ســـوَرًة على هذِه الّناحيِة فقط، بْل لُه اأثٌر كبرٌي فـي �سِ
باأ�سناِننا َتتُك َبع�َس الَبقايا بنَي الأ�سناِن وفـي ُثقوِبها، َفتتَخّمُر هذِه الَبقايا فـي ِب�سِع دقائَق، وُتوؤّثُر فـي ميناِء الأ�سناِن اأْي 

ُب الأمَل. الِء اخلارجيِّ لالأ�سناِن؛ فتنخُرها اجلراثيُم، مّما ُي�سبِّ فـي الطِّ

 

 

 

 

اأح�صنت مع اأمنياتي بالّتوفـيق
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�ساعر �سورّي له عّدة دواوين �سعرية منها: )غثاء ال�سيل - قو�س الربابة - املوجة الغارقة(.
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اأحّبك يا اأخًاالّدر�س الّرابع
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

قراءِة النَّ�سِّ قراءًة معّبًة، ُمراِعيًا اأ�سلوَب الأمر.. 1
ِة والِفَكِر الّرئي�سة.. 2 حتديِد الفكرِة العامَّ
تذّوق الن�ّس جمالّيًا.. 3

عزيزي التِّلميذ اقراأ النَّ�سَّ قراءًة �ضامتًة لتحديد فكرِتِه العاّمة.

واأ�ض���ِل ُهويَّتي اأو �ضكِل َر�ْضميتع�اَل اإل�يَّ ل ت�ض���اأْل عِن ا�ضمي

َيْنِم���ي  وم�دَّ ي�دْيك ك���ي َنْحيا �ضَ��ِوّيًا ب�احُلبِّ  وَنْبِن��ي ع�املًا 

����ا  ُولِ��ْدن��ا ه�كذا مْن غ�ِر َو�ْض�ِمب��ِه �ض����نع�ي�ُس اأح��راراً لأنَّ

ُت ف�ي عينْيَك َدْمع�ًا اأُِح�سُّ ِبخاِفق�ي ب��ال��ّدْمِع َيْهم��يف�اإْن اأَب�َاْ

عل��ى �ضفت�ْي��َك اإّل زاَل َهّم��يوم��ا لَحْت ب�ض���اِئُر من �ضُ�روٍر

��ِر الإن�ض��اَن ف�ين��ا ب���ال َخ��ْوٍف ول ِحْقٍد وُظ���ْلِمتع���اَل ُنَعمِّ

��ٍة ورف�يَف �ِض���ل��ِمِب��ُدني��ا َت�ْزَده��ي ف�يها ُروؤان��ا ُطي�وَر ًمبَّ

��َك ي��ا اأَخًا م�ْن غ�ِر اأُمِّ�يِكالنا ِمْن �ِض���غاِف الأر�ِس ِجْئنا اأُحبُّ
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�رشح املفردات

َو�ْضـِم: عالَمة. خاِفقـي: قلبي. لَحْت: ظهرت. ُروؤانــا: اأحالمنا. �ِضغاِف: باِطن

الفكرة العاّمة
اخرت الفكرة العاّمة املنا�ضبَة للنَّ�سِّ مّما ياأتي:

اأ. اأهّميُة م�ساعَدِة الإن�ساِن لأخيِه الإن�سان.

ب. دعوُة ال�ّساعِر اإىل حمّبِة الإن�ساِن لأخيِه الإن�سان.

ت. الإن�ساُن اأخو الإن�سان وكالُهما من اأ�سٍل واحد.

ئي�صُة الِفَكرُ الرَّ
ان�ضب كلَّ فكرٍة اإىل البيت الذي يعرّب عنها:

حياُة الإن�ساِن تزداُد قّوًة باملحّبِة وال�ّسالم. )………( ■

�سعادُة الإن�ساِن ُتزيل الهموَم عن اأخيِه الإن�سان. )………( ■

ِة اإىل حمّبتِه دوَن ال�ّسوؤاِل عن �سكِلِه اأو اأ�سله. )………( ■ دعوُة ال�ّساعِر لأخيِه فـي الإن�سانيَّ

ٍة من دوِن قيود. )………( ■ العي�ُس بحريَّ

■ )………( . طلُب ال�ّساعِر اإىل اأخيِه الإن�سان الّتعاوَن لبناِء جمتمٍع ي�سوُدُه احُلبُّ

الّدعوُة لن�سِر الّت�ساُمِح والعدِل وال�ّسجاعة. )………( ■

م�ساَرَكُة الإن�سان لأخيه الإن�سان فـي حزنه. )………( ■

اأح�صنت يا بنّي
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ال�صتيعاب والفهم 

1 َمن خاطَب ال�ّساِعُر فـي النَّ�سِّ ال�ّسابق؟ 

 

2 ماذا طلَب ال�ّساعُر اإىل الإن�سان فـي املقطع الأّول؟ 

 

3 كيف دعا ال�ّساعُر اإىل بناِء الإن�سان فـي البيت ال�ّساد�س؟ 

 

ممتاز... وفقك الّلـه

موقٌف وراأٌي
اأكمل:

اأحّب رفـيقي واأتعاون معه، لأّنه:  

اكيب اللُّغة والتَّ
حيحة فـيما ياأتي: 1 اخرِت الإجابَة ال�ضَّ

عاملًا باحلّب َينمي: ■

مرادف كلمة )َينمي(: اأ. ينت�سب. ب. يزداد. ت. يحلو.

تعال ُنعّمُر الإن�ساَن: ■

�سّد كلمة )نعّمر(:اأ.نبني. ب. نعي�س. ت. نهدم.



111

2 اخرت مّما ياأتي املعنى املنا�ضب لـ )اأح�سُّ بخافقي باحلزن يهمي(:

اأ�سعُر اأّن عروقي مليئٌة باحلزِن. ■

اأ�سعرُّ اأّن قلبي ي�سيُل منه احلزُن. ■

اأ�سعُر بازدياِد خفقاِن قلبي. ■

ّتدريبات قرائّية

1 اقراأ الأبيات الثَّالثَة الأوىل قراءًة معّبًة مراعيًا اأ�سلوب الأمر.

2 احفظ مقطَعني من النَّ�سِّ غيبًا.

التذّوق
ال�ّضعوُر العاطفـيُّ ال�ّضائُد فـي البيت الآتي:

وَنبني َعامل���ًا باحلبِّ َينميومدَّ يديَك كي َنحيا �ضِوّيًا

وق.ب. الغ�سب.اأ. احلّب. ت. ال�سَّ

اأح�صنت �صديقي

ئي�ضة. ما راأيك الآن اأن تقوم بنرث الأبيات الثَّلثة الأوىل م�ضتفـيداً من الفكر الرَّ
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: ٌة �سعرّيٌة رائعٌة فـيها املُتَعُة والفائَدُة، ولكن قبل اأن نبداأ اأودُّ تعريفك بكاتب النَّ�سِّ �سديقي العزيز ن�سُّ اليوم ق�سّ
وقيات. عراء، ومن اآثاره: ديوان ال�سَّ َب باأمرِي ال�سُّ اأحمد �سوقي: �ساعٌر م�سريٌّ وِلَد عام 1868 وتوفـي عام 1932، ُلقِّ
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الكلُب واحلمامُةالّدر�س الأّول
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على: 

قراءِة النَّ�سِّ قراءًة معّبًة، ُمراعيًا ُنطَق الأحُرِف املُتقاربة.. 1
ئي�سِة.. 2 حتديِد الفكَرِة العاّمِة والِفَكِر الرَّ
تذّوق الن�ّس جمالّيًا.. 3
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�سديقي اقراأ الّن�ّس قراءًة �سامتًة، ثمَّ اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:

الن�س:

حكاي���ُة الَكلِب م���َع احَلمام��ْة
ُيق���اُل: كاَن الكلُب ذاَت ي��وٍم
فج���اَء من وراِئ���ِه ال�����ّثعباُن
وه��َ���������مَّ اأن يغ���دَر بالأمنِي
ونَ��زلَْت ت���ّواً ُتغيُث الَك�����لبا
َفحمَد ال ّلَهَ ع���لى ال�����ّض���المْة

بالَكرام������ْة للجن�َض���نِي  ت�ضهُد 
بنَي الّريا�ِس غارق���ًا ف�ي الّنوِم
ال�ّض���يط�اُن ك���اأّنه  ُمنتفخ�����ًا 
َفرّقِت ال�����ورقاُء للم�ض�������كنِي
�����ا نَ����قرًة فهب�َّ ونَ����َقرتْ����ُه 
لل���َحمام���ْة ال����جميَل  وحفَظ 

اإذ َم�����ّر ما م��ّر م���ن الّزم�اِن
ف�ض���بَق الكلُب لتلَك ال����ّضجرْة
واتَّخَذ الّنبَح ل��ه  ع��الم������ْة
واأقلع���ْت ف�ي احلاِل لل��َخال�ِس
هذا هَو املعروُف يا اأهِل الِفطْن

ثمَّ اأتى املالُِك للُب�ض�����������تاِن
لُينذَر ال��ّطَر كما ق��ّ���ْد اأنَذَرْه
احَلمام�����ْة ففهَمْت َح���ديَث���ُه 
�ضا�ِس ف�ض���لَمْت من ط���ائِر الرَّ
الّنا����سُ بالّنا�ِس َوَمْن َيِعْن ُيَعْن!
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املفردات اجلديدة
ل بني الكلمِة ومعناها: �ضِ

هُتغيُث لُينبِّ

طارتلينذَر

ي�ساعد )يقّدم العون(اأقلعْت

كاءالّريا�س اأهل الذَّ

الأر�س ذات املاء واخل�سرةالورقاء

احلمامةاأهل الفطن

الفكرة العاّمة
والآن اخرت الِفكَرَة العاّمَة للأبيات مّما ياأتي:

اأ. ردُّ املعروِف باملثِل

ب. ال�ّسكُر على املعروف

ت. الإ�ساءُة اإىل احليوانات.
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ئي�صة الِفَكرُ الرَّ
هّيا بنا ندلُّ على البيِت الذي يت�ضّمُن كلَّ فكرٍة من الفكر الآتية:

■ )………( حماولُة الّثعباِن الغدَر بالكلِب. 

■ )………( ِة.  الّت�سويُق ل�سماِع الِق�سَّ

■ )………( اإنذاُر الكلِب للحماَمِة. 

■ )………( اإ�سفاُق احلماَمِة على الكلِب. 

■ )………( نوُم الكلِب بعمٍق فـي الب�ستان. 

■ )………( احلماَمُة توِقُظ الكلَب من نوِمِه. 

■ )………( حفُظ الكلِب معروَف احلماَمِة. 

■ )………( جميُء ماِلِك الُب�ستاِن. 

■ )………( ناُة احلماَمِة من امَلوِت. 

■ )………( ُه بامِلثِل.  حفُظ املعروِف وردُّ

■ )………( اإنذاُر الكلِب عنَد قدوِم ال�سّياِد. 

ال�صتيعاب والفهم

 . 1 حّدد �سخ�سيَّات النَّ�سِّ

 

2 كيف اأنقذِت احلماَمُة الكلَب؟
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3 ما املكافاأُة التي اأعطاها الكلُب للحماَمِة؟

 

حيحَة مّما ياأتي :الق�سُد من اإنقاِذ احلماَمِة الكلَب: 4 اخت الإجابَة ال�سَّ

اأ. الإح�سا�ُس بالآخرين. ب. العتاُف باملعروف. ت. ال�ّسجاَعُة والّتوا�سع.

موقٌف وراأٌي
ة الأوىل والثَّانية بنجاح حاول الّتعبري عّما ياأتي ماذا يح�ضُل لو: بعد اأن متّكنت من اإجناز املهمَّ

مل ترّق الورقاء حلال امل�سكني.   ■

مل يرّد الكلُب املعروَف للحماَمِة.   ■

اكيب اللُّغة والتَّ
1 ابحث فـي النَّ�سِّ عّما ياأتي:

اأ. اأمامه ……………………… ب. ق�ست   ■ �سّد: 
اأ. عزم   ……………………… ب. ي�ساعد   ■ مرادف: 

2 هات من الفعل )طار( كلمات تدلُّ على املعاين الآتية:

ائراِت   ■ مكاُن اإقالِع وهبوِط الطَّ

ائرِة    ■ قائُد الطَّ

3 ثّن، ثمَّ اجمع كّلً من:

حكاية:   ■

الّطري:   ■

اأ�صكرك �صديقي علـى اإجـاباتك الّرائعة
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تدريبات قرائّية

الآن اأودُّ اأن اأ�ستمع اإىل قراءِتَك املمّيزة ب�سوٍت عاٍل لالأبيات مراعيًا نطَق الأحرِف املتقاربة:)ت - ط - و - �س، �س(. ■

حاول الآن حفَظ اأربعِة اأبياٍت من الق�سيدِة غيبًا من خالِل تكرارها لأكرث من مّرة. ما راأيك باإغالق الكتاب وترديدها  ■
غيبًا؟

�صكراً لك على ح�صن الأداء

التذّوق
ا�ضتبدل بكلمة )فهبَّا( كلمة )فانتبه(. ولحظ الفرق بني معنى كلٍّ منهما فـي البيت الآتي:

فهّباونزلت تّواً تغيث الكلبا نق���رة  ونقرت���ه 
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اين بالّدر�س الثَّ العدد املركَّ
عزيزي الّتلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادراً على حتديِد مفهوِم:

العَدِد واملعدوِد. . 1
ب.. 2 العَدِد املفَرِد والَعَدِد املَُركَّ

vتاأّمل وتذّكر
تعاَل بنيَّ نتذّكر كتابَة الأعداد ب�ضيغِة املوؤنَِّث، ُثمَّ ب�ضيغة املذّكر:

)واحدة - اثنتان - ثالثة - اأربعة - خم�سة - �ستة - �سبعة - ثمانية - ت�سعة - ع�سرة(. ■

)واحد - اثنان - ثالث - اأربع - خم�س - �ست - �سبع - ثمان - ت�سع - ع�سر(. ■

لميذ �سنتعّرف الآن من خالل هذه الأمثلة تعريف العدد واملعدود. هل اأنت جاهز؟ عزيزي التِّ

الأمثلة
اقراأ الأمثلَة الآتيَة، ثّم اأجب عن الأ�ضئلة:

�سكن �سّتُة ع�سافـري �سجرَة الّتوت.أ. 
معي �سبُع ميامات. ب. 

1 ما عدُد الع�سافـرِي التي �سكنت �سجرَة الّتوت؟ 

 

2 دّل على املعدوِد فـي املثاِل الثَّاين، واذكر عدده. 
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اأنيث؟  3 ما نوُع العدِد فـي املثال الأّول، ثمَّ الثَّاين من حيث التَّذكري والتَّ

 

4 لو حذفنا املعدوَد فـي املثالني ال�ّسابقني: )ع�سافـري، ميامات(، اأُيعَرُف العدُد اأم يبقى ُمبَهَمًا؟

 

5 ما وظيفُة العَدِد بالن�سبِة اإىل املعدود؟ 

 

ال�صتنتاج
العدد: ا�سٌم يدلُّ على مقداِر املعدوِد ويكوُن مذّكرًا اأو موؤّنثًا وياأتي املعدود ليمّيز العدد.

تدّرب
�ضع خّطاً حتت العدد وخّطني حتت املعدود فـيما ياأتي:

قام ثالثُة تالميٍذ برحلٍة علمّيٍة، ا�ستغرَقت ت�سعَة ع�سَر يومًا، اكت�سفوا من خالِلها خم�َس حقائَق علمّيٍة.

ثابر يا بطل تاأّكد من اإجابتك مب�صاعدة الأهل

هّيا بنا �سديقي نتعّرف الأعداد املفردة والأعداد املرّكبة.

الأمثلة
اقراأ الأمثلة، ثمَّ اأجب عن الأ�ضئلة التي َتليها:

�سكَن ال�ّسجرَة �سّتُة َع�سافـري.أ. 
�سكَن �سّتَة ع�سَر ع�سفورًا �سجرَة الّتوت.ب. 
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1 دّل على العدد واملعدود. 

 

كب(؟ ِل مكّوٌن من جزٍء واحٍد اأم من ُجزاأين )مفرد اأم مرَّ 2 هل العدد فـي املثال الأوَّ

  

2 اأن�سّمي العدَد فـي املثال الثَّاين مفردًا اأم مرّكبًا؟ 

 

وبعد الإجابِة اأنا متاأّكٌد من اأنََّك ت�ستطيُع حتديَد الفرِق بني العدد املفرد والعدد املرّكب.

ال�صتنتاج
العدد املفرد مكّون من جزء واحد اأي الأعداد من: )1 حتى 9(. ■

اأّما العدد املرّكب فهو مكّون من جزاأين اأي الأعداد من: )11حتى 19(. ■

تدّرب
حّدد العدَد ونوَعُه فـي الأمثلة الآتية:

تعاهَد ثالثُة اأ�سدقاء على الوفاء.   ■

اأقمُت عند �سديقي ثمانيَة ع�سَر يومًا.   ■

داقة.   ■ قراأُت اأربَع ع�سرَة ن�سيحًة عن ال�سَّ
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قومي النهائّي التَّ

حّدد العدَد ونوَعُه، ثّم حّدد املعدوَد فـيما ياأتي:

اتفَق خم�ســـَة ع�ســـَر �ســـديقًا على القياِم برحلٍة لكّن اأحَدهم تاأّخَر ت�ســـع دقائق عن املوعد، وملّا ح�ســـر �ســـاألوه عن ال�ّسبب 
فقال:)بحثُت عن بطاقاِت ال�ّسفِر فلم اأجد اإل ثالَث ع�سرَة بطاقة(.

املعدودنوعهالعدد

   

   

   

اإجابٌة �صليمٌة

اخلال�صة
لن�ضرتجَع ما تعلَّمناُه هذا اليوم:

العدد: ا�سٌم يدلُّ على مقداِر املعدود، ويكون مذّكرًا اأو موؤّنثًا وهو على نوعني مفرد ومرّكب. ■
َز العدد. ■ املعدود: ياأتي ليميِّ
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الث وغ - ال�صّياد والّطائرالّدر�س الثَّ اإعادة ال�صّ
اأحّبائي التَّلميذ �ضنتعّرف اليوم:

ة.. 1 عنا�سَر الِق�سَّ
اإعادَة �سياغِة جملٍة اأو عبارٍة.. 2
ِة اأو اإعادَة �سياغتها.. 3 تلخي�َس الِق�سَّ
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لميذ تذكّر معي ما ياأتي: عزيزي التِّ

: النَّ�سُّ

ة  الآتية قراءًة �ضامتًة، ثمَّ اأجب عن الأ�ضئلة التي تليه: اقراأ يا بطل الق�ضّ

�ســـاَد رجٌل طائرًا �ســـغريًا ف�ساأَلُه الّطائُر: ما تريُد اأن تفعَل بي؟ قاَل ال�ســـّياد: �ساأ�سويَك واآكلَك، انتف�َس الّطائُر وقال: 

األ ترى اأّنني �ســـغرٌي ول اأغني من جوٍع؟ قاَل ال�ســـّياُد: �ســـيٌء �ســـغرٌي اأف�سل من ل�ســـيء. قاَل الّطائُر: لو اأطلقَت �َسراحي 

ف�ساأعّلمَك ثالثة اأموٍر هَي خرٌي من اأَكلي. قاَل ال�سّياُد: هاِت ما عنَدَك. قاَل الّطائُر: �ساأعّلمَك الأمر الأّول واأنا فـي يدك، 

والّثاين اإذا �سرُت على ال�ّسجرِة، والّثالُث اإذا �سرُت على هذا اجلبل.

قاَل ال�سّياد: هاِت الأول. قاَل الّطائُر: ل تتلّهف على ما فاَتَك. قاَل ال�سّياُد: والّثاين؟

قاَل الّطائُر: اتفقنا اأن اأقوَلُه واأنا على ال�ّســـجرة. فاأطلَق ال�ســـّياُد الّطائر فقاَل له: ل ت�ســـّدق كّل ما يقال، ثّم طاَر ف�ســـاَر 

على اجلبِل وقاَل: اإّن فـي حو�ســـَلتي دّرٌة زنتها ع�ســـرون مثقاًل فع�سَّ ال�ســـّياُد على �ســـفَتيِه ندمًا وقال: يا ليتني مل اأطلق 

�ســـراحك بقي اأمر ثالث... قاَل الّطائُر: لقد ن�ســـيت الأمرين الأّول والّثاين فكيَف اأعلمك الّثالث؟ قلت لك ل تتلّهف على 

�سيٍء وتلّهفت علّي، ول ت�سّدق كلَّ ما يقال ف�سّدقت اأّن فـي حو�سلتي دّرًة، ثّم طاَر بعيدًا وبقَي ال�سّياُد مذهوًل.
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حاول الإجابة عن الأ�ضئلة الآتية: 

1 اأين وقَع الّطائر ؟ 
 

ياد.  2 هل ا�ستطاَع الهرَب من ال�سَّ
 

3 كيف متّكَن من ذلك. 
 

الفكرة العاّمة
اخرت الفكرة العاّمة:

اأ. هروب الّطائِر مب�ساعدِة الأ�سدقاء.

ن الّطائر من الهروب بف�سل دهاِئه. ب. متكَّ

طّبق
ة لتقراأها على اأ�ضدقائك َوْفَق النَّموذِج الآتي: ة ُمراعياً �ضروط اإعادة �ضوغ الق�ضَّ الآن حاول اإعادة �ضياغة الق�ضَّ

النَّ�سُّ اجلديدالنَّ�سُّ الأ�ضليُّ

�ساد رجٌل طائرًا �سغريًا. ■
ف�ساأله الّطائُر ماذا تريد اأن تفعل بي؟ ■
�ساأ�سويَك واآكلك. ■

اٍد ■ وقَع ع�سفوٌر فـي �سبكِة �سيَّ
ف�ساأله: ماذا �ستفعل بي؟ ■
ٍة. ■ �ساأ�سويَك على احلطِب واألتهمَك ب�سهيَّ
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�صكراً على املحاولة

اخلال�صة
ِة اأن نحافَظ على ت�سل�سِل الأحداِث فـيها وعلى الّزمان  لقد تعّلمنا فـي هذا الّدر�س عند اإعادِة �سوِغ الِق�سَّ

واملكان، وال�ّسخ�سّيات ونت�سّرف بلغتها فقط. 
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من اأدِب الّنوادرالّدر�س الّرابع
ُف اليوم: اأحبائي التَّلميذ �ضنتعرَّ

قراءَة النَّ�سِّ وفهَمُه وا�ستيعابه.. 1
حتليَل النَّ�سِّ وتذّوقه.. 2

، اقراأ النَّ�سَّ ثمَّ اأجب عن الأ�سئلة التي تليه. لميذ لدينا اليوم ن�سٌّ جميٌل يروي حكاية مثٍل عربيٍّ عزيزي التِّ

اأخْلَفُ من عرقوب

 Ilya Dobrioglo :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/ngtv/17379344608/ :امل�صدر
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رجٌل َيِعُد الآخريَن بالعطاِء ول يفـي مبا َيعُد به. وقد جاَء فـي يوٍم من الأيام اأخوه فـي طلِب �ســـيٍء فقال له عرقوب: اإذا 
َطلَعْت هذه الّنخلة فلك َطْلُعها. فلّما َطلَعْت الّنخلُة اأتاه اأخوه فقال له عرقوب: دِع الّنخلة حّتى ت�ســـرَي بلحًا، فلما �ســـاَرت 

جاء الأخ، فقال عرقوب: َدعها حتى َتنمو.

فلّمـــا اأزهرْت قاَل عرقوب لأخيه: َدعها حّتى ت�ســـرَي ُرَطبـــًا، فلما اأثمرِت الّنخلُة عمَد اإليها عرقوب فقطَف ثمَرها خل�ســـَة 
واأخفاُه، ومل يعِط اأخاُه منها �سيئًا. ومن يوِمها قيل: )اأخلف من عرقوب(.

املفردات اجلديدة

طلعها: غالف ي�سبه الكوز ينفتح عن حبٍّ لذيٍذ. ُرَطب: ثمر الّنخل.  

الفكرة العاّمة
ُة للنَّادرة: ما الفكرُة العامَّ

ِب من الوعد.ب. �سدَق عرقوٌب بوعِدِهاأ. عرقوُب خُملٌف وعَدُه ت. �سرورُة التهرُّ

يا لك من تلميٍذ رائٍع!

ال�صتيعاب والفهم

- اأّوًل -
اأجب عن الأ�ضئلة الآتية:

ة؟  1 حّدد �سخ�سّيات الق�سّ

 

ُب من وعده لأخيه؟  2 كيف كان عرقوُب يتهرَّ
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- ثانيًا -
1 ملاذا قيل: اأخلف من عرقوب؟ 

 

2 �سّحح العبارَة الآتيَة: عندما اأثمَرت الّنخلُة ت�ساَرَك عرقوب واأخوه فـي الّثمر.
 

الّتدريبات القرائّية
ًة منتبهًا ل�سبط بنية الكلمات. قم �سديقي بقراءِة الّنادرة قراءًة جهريَّ

اكيب الّلغة والتَّ
 : هات من النَّ�سِّ

مرادف: )الكرم(  ■

مرادف: )اترك(   ■

�سّد: )اأظهره (  ■

اأ�سلوب نفـي:   ■

اأنا متاأّكد من اأّنك اأجبت اجلواب ال�صحيح

موقٌف وراأٌي
ماذا تفعُل لو كنَت مكاَن عرقوٍب ووعدَت اأحَدهم بتقدمِي املُ�ساعدة؟

 

التذّوق
اأّيهما اأجمُل فـي راأِيَك اأن نقوَل: )دعها حّتى تنمو(اأو:)دعها اإىل اأن تنمو(؟ وملاذا؟

 

 

عليل اأح�صنت الختيار والتَّ
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البناُء والإعراُب فـي الأ�صماِءالّدر�س اخلام�س
تعال نتعّرُف معاً:

ال�سَم املعرِب وال�سَم املبنّي.. 1
بع�َس الأ�سماِء املبنّية. . 2

تاأّمل وتذّكر
كون( وهي عالماُت اإعراٍب وتظهُر فـي اآخر الكلمة. تذّكر: احلركات هي: )ال�سّمة - الفتحة - الك�سرة - ال�سُّ

لميذ �ستتعّرُف من خالِل الأمثلة الآتية الأ�سماَء املعربة. عزيزي التِّ

اقراأ الأمثلة الآتية متمّعناً، ثمَّ اأجب عن الأ�ضئلة التي تليها:

الأمثلة

يوُف.أ.  جاَء ال�سُّ
يوَف.ب.  دعا اأبي ال�سُّ
يوِف.ت.  بنا بال�سُّ رحَّ

يوف( اأهي ) ا�سم، فعل، حرف (؟  1 ما نوع كلمة )ال�سُّ

 

ابقة.  يوف( فـي الأمثلة ال�سَّ 2 ما احلركاُت التي ظهَرْت فـي اآخِر كلمة )ال�سُّ

 

يوف.  3 بنّي �سبَب تغيرِي احلركة ولبيان ال�ّسبب ُقْم باإعراب كلمة ال�سُّ
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ال�صتنتاج
ال�ضم املعرب: هو ال�سم الذي تظهر عليه حركُة الإعراب، وتتغرّيُ هذه احلركة ح�سَب موقع ال�سم من الإعراب.

تدّرب
ا�ضبط حركة ال�ضم امل�ضرتك فـي اجلمل الآتية:

اأخَذ الّنا�س ينظروَن اإليِه بده�سٍة، لكّنُه تاهَل الّنا�س جميعًا، وكاأّنُه ل َيرى اأحدًا مَن الّنا�س، فكاَن الّطعاُم �سغَلُه ال�ّساِغل. 

بط اأنا متاأّكد من اأّنك اأح�صنت ال�صّ

بنيَّ اقراأ الأمثلة الآتية، ثّم اأجب عن املناق�ضة التي تليها:

الأمثلة

غلَبْت هذِه العادُة على الّرجل.أ. 
كرهُت هذِه العادَة.ب. 
ُف بهذِه العادِة.ت.  راأيُت من يتَّ�سِ

1 ما حركة ال�سم )هذه( فـي جميع الأمثلة ؟  

2 ما موقعه من الإعراب فـي كّل مثال؟

فـي املثال الأّول.   ■

فـي املثال الثَّاين.   ■

فـي املثال الثَّالث.   ■

3 هل تغرّيت حركة ال�سم عند تغرّي حمّله من الإعراب؟  

4 براأيك عزيزي. ماذا ن�سّمي ال�سم الذي ل تتغرّي حركة اآخره اأبدًا؟  
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ال�صتنتاج
ال�ضم املبنّي: هو ال�سم الذي ل تتغرّي حركة اآخره مهما كان موقعه من الإعراب مثل اأ�سماء الإ�سارة هذا وهذه.

تدّرب
حّدد اأ�ضماء الإ�ضارة فـي كّل مّما ياأتي، وبنّي حركة بنائها:

ُر بهذِه العادِة ال�ّسيئة، وما ميكُن اأن ي�سرَّ بهِ هذا الّنهم. وَع من الّرجاِل ل ُيفكِّ لعلَّ هذا النَّ

 

 

 
لميذ تعّرفنا قبل قليٍل نوعًا من الأ�سماِء املبنّية، و�سنتعّرف الآن من خالِل هذه الأمثلة اإىل نوٍع اآخر. ممتاز عزيزي التِّ

الأمثلة

جاَء الذيَن َدعاهم.أ. 
يوفًا.ب.  عرفُت الذيَن نزلوا �سُ
قراأَُت عن الذينَ ُعرفوا بنهمهم.ت. 

1 ما احلركة التي ظهرت على اآخر ال�سم املو�سول )الذين(؟  

2 ما موقعه من الإعراب فـي كلِّ مثال؟

فـي املثال الأّول.   ■

فـي املثال الّثاين.   ■

فـي املثال الّثالث.   ■

هل تغرّيت حركة اآخره؟ ماذا ن�سّميه اإذًا؟   ■
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ال�صتنتاج
الأ�سماء املو�سولة من الأ�سماء املبنّية.

تدّرب
حّدد ال�ضَم املو�ضول فـي كّل مّما ياأتي، وبنّي حركة بناِئه:

ه، فعليَك القتداُء بالذْي يعتدل فـي طعامه. اإّن الذْي ياأكُل بنَهٍم هو الذْي تكرُث اأمرا�سُ

 

 

 

قومي النهائّي التَّ

1 حّدد ال�ضم املعرب وعلمة اإعرابه، ثمَّ ال�ضم املبنّي ونوعه وعلمة بناِئه:
و�سَع جحا العد�َس وَذَهَب ليح�سَر اخلبَز وعندما رجَع وجَد الّرجَل قد اأكَل العد�َس الذْي قّدمُه، فرك�َس لياأتي بعد�ٍس 

يَف كاَن قد التهَم اخلبَز قبَل اأن َيعود. جديٍد لكّن هذا ال�سّ

علمة بناِئهنوعهال�ضم املبنّيعلمة اإعراِبهال�ضم املعرب
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2 بنّي اكتب فـي دفرتك فقرًة ت�ضُف فـيها رجًل طّماعاً م�ضتخدماً بع�س الأ�ضماء املعربة واملبنّية.

 

 

 

 

 

 

 

 

بارك ال له بك

اخلال�صة
ر�ِس: هّيا بنا نراجع ما تعّلمناه فـي هذا الدَّ

ال�سُم املعرُب تتغرّيُ حركُة اآخِرِه ح�سَب موِقِعِه مَن اجُلملِة. ■
اأّما ال�سُم املبنيُّ فـيلزم اآخرُه حركًة واحدًة ل تتغرّي. ■
من الأ�سماء املبنّية:)اأ�سماء الإ�سارة، الأ�سماء املو�سولة(. ■

اأح�صنت مع متنياتي بالّتوفـيق
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ل �صحر عامل البحار )اللُّوؤلوؤ(الّدر�س الأوَّ
اأحّبائي التَّلميُذ �ضنقوُم اليوم بـِ:

قراءِة النَّ�سِّ وَفهِمِه وا�ستيعاِبِه.. 1
تذّوِق النَّ�سِّ وحَتليلِه.. 2

لميذ اقراأ النَّ�سَّ الآتي للكاتب عبد احلكيم الوائلي الذي �ستجُد فـيه املُتعَة والفائدَة قراءًة �سامتًة، ثمَّ اأجب  عزيزي التِّ
على الأ�سئلة التي تليه:

MAURO CATEB :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/mauroescritor/6684322889/ :امل�صدر
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- 1 -

اكت�ســـَف الإن�ســـاُن َحَيوانـــًا مائّيًا يعي�ُس بنَي �ســـدفَتني مّت�ســـلَتني 
مـــن جهٍة واحـــدٍة، ومفتوحَتني قليـــاًل من اجلهاِت الأخـــرى، يتغّذى 
بالكائنـــاِت الّدقيقِة، وُينتـــُج ماّدًة ِدفاعّيًة تتاكـــُم طبقًة فوَق طبقٍة 
حـــوَل كائٍن بحجـــِم حّبِة رمٍل اقتحَم بيَته مكّونًا لوؤلوؤًة ُت�ســـّمى املحاَر 

الّلوؤلوؤّي. 

- 2 -

الّلوؤلوؤُ حجٌر نفـي�ٌس لمٌع ذو األواٍن عديدٍة، فمنُه الأبي�ُس والورديُّ والأزرُق والأ�ســـوُد، ُتقا�ُس جودُتُه مبدى توافِر �سروِط ِكَبِ 
، اأو فـي الّنق�ِس عليِه اأو تر�سيِع  ـــنِع احُلليِّ ـــاغُة اإىل ا�ســـتخداِمِه فـي �سُ احلجِم وبريِق الّلوِن وكماِل ال�ســـتدارِة، وَيعمُد ال�سّ

املعادِن الّثمينِة لغر�ِس الّزينة.
 - 3 -

وا�ستخراُج الّلوؤلوؤِ مهنٌة �ساّقٌة وي�ستوجُب درايًة بفنِّ الّغو�ِس لذلَك عمَد الغّوا�سوَن اإىل ال�ستعانِة بالأقنعِة وبزعانِف القدَمني 
وكذلَك باأنابيِب )الأوك�سجني( املحمولِة على الّظهِر، ثّم راحوا ي�ستخدموَن الغّوا�ساِت الآلّيَة اخت�سارًا للوقِت واجْلهِد.

املفردات اجلديدة

دف. بريق: ملعان. دراية: معرفة. زعانف: اأجنحة.  املحار: ال�سّ

الفكرةُ العاّمة
اخرت الفكرَة العاّمَة مّماياأتي:

اأ. ا�ستخراُج الّلوؤلوؤِ

ب. عامُل البحاِر

ت. خملوقاُت البحِر.
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ئي�َصُة الفكرُ الرَّ
ة به: ل املقطَع مع الفكرِة اخلا�ضّ �ضِ

األواُن الّلوؤلوؤ و�سروطهاملقطع الأّول

كيفـّيُة ا�ستخراج الّلوؤلوؤاملقطع الثَّاين

اكت�ساُف الّلوؤلوؤ وو�سُفُهاملقطع الثَّالث

ال�صتيعاب والفهم
1 اأكمل ما ياأتي:

من األوان الّلوؤلوؤ.   ■

ي�ستعني الغوا�سون بـ   ■

حيحة:  2 اخرت الإجابة ال�ضّ

الّلوؤلوؤ: اأ. حيوان مائّي. ب. حجر ثمنٌي. ت. معدن نفـي�ٌس.  ■

لي�س من �ضروط جودته: اأ. كُب احلجم. ب. كماُل ال�ستدارة. ت. �سغُر احلجم.  ■

ا�ضاِت الآليَة فـي ا�ضتخراج اللُّوؤلوؤ. 3 عّلل ا�ضتخداَم الغوَّ

 

 

بوركَت يا بطل
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اكيب اللُّغة والتَّ
قيقة( فـي اجلملتني الآتيتني: بنّي معنى كلمة)الدَّ

■ )………………………………………( يتغّذى املّحار بالكائنات الّدقيقة. 

■ )………………………………………( الثَّانية جزٌء من الّدقيقة. 

تدريبات قرائّية
اقراأ الكلمات الآتية ُمراعياً �َضبطها:

َعَمَد - َيْحّفُزُه - احُلِلّي - ِدَراَيًة.

التذّوق
اأّيهما اأجمل وملاذا؟

اقتحَمْت حّبُة رمٍل بيَته. ■
دخَلْت َحّبُة رمٍل بيَتُه. ■

 

 

موقٌف وراأٌي
ا�ضاً ت�ضتخرُج الّلوؤلوؤ من قاع البحر، اأم �ضانَع لوؤلوؤٍ فـي خمرب؟ وملاذا؟ ُل اأن تكوَن غوَّ اأيَّهما تف�ضِّ
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فة واملو�صوفالّدر�س الّثاين ال�صِّ
تعاَل نتعّرف:

فِة واملو�سوف.. 1 معنى ال�سّ
فة مع املو�سوِف. . 2 حالِت تطابِق ال�سّ

تاأّمل وتذّكر

لنتذكّر معاً بع�سَ املعلومات التي تعلّمناها �ضابقاً ونريدُ اأن نراجعها معاً:

فة واملو�سوف وتعريِف كلٍّ منهما. عزيزي التِّلميذ �سنبتدئ در�َسَنا بتعّرف ال�سّ

الأمثلة
اقراأ الأمثلَة الآتية، ثّم اأجب:

اللُّوؤلوؤُ حجٌر.أ. 
اللُّوؤلوؤُ حجٌر نفـي�ٌس.ب. 
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ل؟   1 هل و�سَف الكاتُب احلجَر فـي املثال الأوَّ

2 ما �سفُة احَلَجِر فـي املثال الثَّاين؟  

فَة؟   3 ماذا ن�سّمي ال�سَم الذي ي�سبُق ال�سِّ

فَة واملو�سوَف فـي املثاِل الثَّاين؟   4 حّدد ال�سِّ

ال�صتنتاج
َفٍة فـي ا�سٍم قبَلُه. فُة: ا�سٌم ُيذَكُر لبياِن �سِ ال�ضِّ
َفُة. املو�ضوف: هو ال�سُم الذي تعوُد عليِه ال�سِّ

تدّرب
فِة وخّطني حتَت املو�ضوِف فـيما ياأتي: �ضع خّطاً حتت ال�ضِّ

َة لها با�ستخدامها فـي املو�سِع املنا�سِب. الكلماُت لآلٌئ ثمينٌة تظهُر القيمَة احلقيقيَّ
فة واملو�سوف و�سنتعّرف الآن تطابقهما. عزيزي التِّلميذ: تعّرفنا فـي املهّمة الأوىل ال�سِّ

الأمثلة
اقراأ ما ياأتي، ُثمَّ اأجب:

اكت�سَف الإن�ساُن حيوانًا مائّيًا.أ. 
ا�ستخراُج اللُّوؤلوؤِ ِمهنٌة �ساّقٌة.ب. 

ابقني.   فَة واملو�سوف فـي املثالني ال�سَّ 1 حّدد ال�سِّ

2 بنّي نوَعُهَما من حيث التَّذكري والّتاأنيث.  
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3 حّدد عالمَة اإعرابهما.  

ابقني؟   فُة مع املو�سوِف فـي املثالني ال�سَّ 4 مب تطابقت ال�سِّ

ال�صتنتاج
اأنيِث وعالمة الإعراب. فُة املو�سوَف فـي التَّذكرِي والتَّ تطابُق ال�سِّ

تدّرب
فِة واملو�ضوِف فـيما ياأتي: بنّي وجَه التَّطابِق بني ال�ضِّ

ُدعينا اإىل نزهٍة بحرّيٍة فـي البحِر الأحمِر.  

بنيَّ لقد بذلَت جهداً رائعًا
اأكمْل معي ما تبّقى وانتبه لالأمثلة الآتية:

الأمثلة

اأ. ينتُج املحاُر ماّدًة دفاعّيًة.
ب. يعي�ُس بني �سدفتني ُمتَّ�سلتني.

ا�سوَن املهتّموَن بهذه امِلهنِة اإىل ا�ستخدام الأقنعة. ت. عمَد الغوَّ

فة واملو�سوف فـي الأمثلة ال�ّسابقة.  1 دّل على ال�سّ

 

فة واملو�سوف باملثال الأّول مفردًا اأم مثّنى؟  2 اأجاء كّل من ال�سّ

 

فة واملو�سوف فـي املثالني الثَّاين والثَّالث من حيث الّتثنية واجلمع؟  3 كيف جاءت ال�سّ
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فُة املو�سوَف فـي الإفراد والتَّثنية واجلمع؟  4 هل طابقت ال�سّ

 

بارك ال له بك

ال�صتنتاج
فُة املو�سوَف فـي الإفراد والتَّثنيِة وبع�ِس حالِت اجلمع. تطابُق ال�سّ

تدّرب
كِل املُنا�ِضِب: اأمتم الفراَغ ب�ضفٍة منا�ضبٍة مع �ضبِطها بال�ضَّ

البيئة …………………… بيئة …………………… بالأ�سرار ……………………فـي اأعماِق البحِر.

فة واملو�سوف: انتبه �ضديقي للمثاِل املعَرِب الآتي الذي �سيدّلك على كيفـّية اإعراِب ال�سِّ

ال�سّلحفاةُ البحريّةُ تبتلع املاء
اهرة على اآخرها. مة الظَّ لحفاة( مرفوعة مثلها وعالمة رفعها ال�سّ البحرّية: �سفة لـ )ال�سُّ

املو�سوف يعرب ح�سب موقعه من اجلملة:
اهرة على اآخره. مة الظَّ لحفاُة مبتداأ مرفوع وعالمة رفعه ال�سَّ لحفاة البحريَّة: ال�سُّ ال�ضُّ
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الّتقومي النهائّي
حيحة: 1 اخرت الإجابة ال�ضّ

. ب. املجّدَة(. ■ لميَذ )اأ. املجدَّ اأقّدُر التِّ

اأحبُّ )اأ. املعلَِّم. ب. املعلِّمَة( احلنونَة. ■

2 �ضع احلركَة املنا�ضبة ملا و�ضع حتته خط فـي اجلملتني الآتيتني:

دائد. ■ ديق احلقيقيَّ يظهر وقت ال�سَّ اإّن ال�سَّ

ٌن. ■ فـي القف�سِ ع�سفوٌر ملوَّ

طِ. 3 اأعرب ماو�ضع حتته خطّ: تطلُّ فل�سطنيُ على البحرِ املتو�سِّ

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

gnuckx :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/gnuckx/3333067691/ :امل�صدر
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4 �ضف امل�ضجدَ الأمويَّ بجملٍ فـيها �ضِفَةٌ مراعياً حالتِ التّطابقِ بني ال�ضّفة واملو�ضوف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اأنت تلميذ ذكيٌّ

اخلال�صة
فة. ■ فة: ا�سٌم يذَكُر لبياِن �سَفٍة فـي ا�سٍم قبَلُه، واملو�سوف هو ال�سُم الذي تعوُد عليِه ال�سّ ال�ضّ
اأنيُث وعالماُت الإعراِب والإفراُد والتَّثنيُة واجلمع. ■ فِة واملو�ضوف: التَّذكرُي والتَّ من حالت تطابق ال�ضِّ

اأح�صنت

  Alessandra Kocman :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/akocman/4599443250/in/photos tream/ :امل�صدر
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اإعداد خّطةالّدر�س الّثالث
تعاَل نتعّرُف:

ِة.. 1 عنا�سَر اإعداِد اخلطَّ
طريقَة اإعداِد خّطٍة لأيِّ منا�سبٍة. . 2

تعّرف
ٍة اإىل منطقٍة اأثرّية، فاختار ما ياأتي لو�ضع اخلّطة: مّت تكليُف �ضامر بو�ضِع م�ضروِع خّطِة رحلٍة مدر�ضيَّ

 تاريُخ الّرحلة. ■

الأماكُن التي �ستتوّجُه اإليها الّرحلة. ■

عدُد الّتالميذ امل�ساركني بالّرحلة. ■

وقُت انطالِق الّرحلِة ووقُت العودة. ■

 ر�سُم ال�ستاك بالّرحلة. ■

عدُد امل�سرفـنَي على الّرحلِة. ■

طّبق
ــــحاً فـيها برنامــــج احلفل، ثّم اعر�ضــــها على اأحد  را�ضــــي، مو�ضّ �ضــــّمم فـــــي دفــــرتك بطاقَة دعــــوة اإىل حفــــِل نهاية العام الدِّ

والديك م�ضتعيناً بكّل ما �ضبق.
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اأمتّنى �صديقي اأن تكون قد ا�صتمتعت ووجدت الفائدة
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من عادات ال�ّصعوبالّدر�س الّرابع
موذج اليابايّن( )النَّ

اأحّبائي التَّلميذ �ضنقوُم اليوَم بـِ:
قراءِة النَّ�سِّ وفهِمِه وا�ستيعاِبِه.. 1
حتليِل النَّ�سِّ وتذّوقه.. 2

عزيزي التِّلميذ: َن�سُّ اليوَم جميٌل وفـيه غري قليٍل من الفائدِة واملتَعِة، و�ساأعّرفَك فـيه بلدًا تطّور ومنا بف�سِل العلِم 
والّروِح اجلماعّية.... األ تريُد التعّرف به؟

َّ الآتي للكاتب الياباين اإدوين راي�ضاور قراءةً �ضامتةً، ثمَّ اأجب عن الأ�ضئلة التي تليه: اقراأ بنيَّ النَّ�س

Nova :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/marufish/4159653705/in/photos tream/ :امل�صدر 
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- 1 -

تتوّزُع فـي اأق�سى ال�ّسرِق، وعلى �ساحِل املحيط الهادي جمموعُة جزٍر ُيطلُق عليها ا�سُم الياباِن، عا�سْت زمنًا طوياًل فـي 
ناعّي، مّما  حالِة فقٍر وعزلٍة، ثّم حتّولْت خالَل ن�ســـِف قرٍن اإىل قّوٍة اقت�سادّيٍة وعلمّيٍة تناف�ُس اأكَب الّدول فـي العامِل ال�سِّ

ِم املُذهِل. اأثاَر اإعجاَب العامِل وت�ساوؤلِه عن �سرِّ ذلك التقدُّ

- 2 -
ويعـــوُد ال�ّســـرُّ فـي ذلَك اإىل ال�ّســـعِب الذي اعتمَد مبـــداأ الّروِح اجلماعّيـــِة، فاليابانيوَن يقومـــوَن باأعمالِهم فـي جمموعاٍت 
يندجمـــوَن فـيها، حيـــُث يجعُلُهُم الّتفاعُل مـــع املجموعِة، فخوريَن مبهاراتِهـــم الّذاتّية التي تلقى الّتقديَر والّت�ســـجيَع مّما 
يدفُعهـــم اإىل �ســـعوٍر بالّر�ســـا والـــّداأِب، واملثابرِة على التكّيِف مع املحيِط والّتن�ســـيِق مع اأع�ســـاِء الفريِق لإمتاِم الّن�ســـاط 

ٌة فـي �سل�سلِة تطّوِر اجلماعة. ِة بناِء املجتمِع، ويعلُم اأّنه حلقٌة �سروريَّ اجلماعّي، فكلُّ مواطٍن يرتبُط ارتباطًا وثيقًا بعمليَّ

-3-
َغدِت الياباُن منوذجًا ُيحتذى لدوٍل تريُد اأن ت�سنَع من نف�ِسها مناف�سًا للغرِب ال�سناعيِّ باإ�سراِر �سعِبها على العتماِد على 

الّذاِت واحتاِم فكرِة فريِق العمِل، واتِّخاِذ الّتعليِم اأ�سا�سًا يوؤّدي اإىل التفّوِق العاملي.

Rick  :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/rueike/11598865254/ :امل�صدر 
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املفردات اجلديدة
ل بني الكلمة ومعناها فيما ياتي: �ضِ

مئة عاماأق�سى

توزيع املهامقرن

اأبعدالّداأب

اجلّدالّتن�سيق

الفكرة العاّمة
عزيزي اخرت الفكرَة العاّمة للنَّ�سِّ مّما ياأتي:

. ِر اليابان.اأ. موقُع اليابان اجُلغرافـيُّ ت. دوُر الفرِد الياباين فـي الفريق.ب. عوامُل تطوُّ

ئي�صة الفكر الرَّ
ان�ضْب كلَّ فكرة مّما ياأتي اإىل املقطع الذي يت�ضّمنها:

املقطع الأّولاليابان تناف�ُس الغرَب

املقطع الّثاينو�سُف موِقِع اليابان

ِمها املقطع الّثالث�سّر تطّوِراليابان وتقدُّ
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ال�صتيعاب والفهم
اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

1 ما املبداأ الذي اعتمده اليابانيون فـي نه�ستهم؟

 

2 اكتب اأحَد العواِمِل التي جعلت اليابان منوذجًا يحتذى به.

 

اتّية للفرد الياباين فـي جمموعته؟ 2 ما اأثُر الّتقديِر والتَّ�سجيعِ للمهارات الذَّ

 

ممتاز ... وّفقك الّلـه

موقٌف وراأٌي
ماذا تفعل اإذا امتنَع اأحُد اأفراِد جمموَعِتَك عن امل�ضارَكِة فـي اإجناِز العمل؟

 

توّقعُت منك هذه الإجابة الّرائعة

اكيب اللُّغةُ والتَّ
1 هات من املقطع الثَّالث ما ياأتي:

مرادف )يقتدى(:   ■

كال على الآخرين(:   ■ �سّد من )التِّ
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2 رّتب الكلماِت الآتيَة ح�ضَب ت�ضل�ضِل اأحرفها الهجائيَِّة: )ن�ضق - دمج - وثق(.

 

تيِب الألفبائي نرّتب الكلمات.  ِل لكلٍّ منها وح�سَب ت�سل�ُسِلِه فـي التَّ لتتيِب الكلماِت نقوُم اأّوًل بتحديِد احلرِف الأوَّ

تدريبات قرائّية
اقراأ املقطع الثَّاين قراءًة جهرّيًة ُمراعيًا احلرَف ال�ّسم�سيَّ واحلرَف القمرّي.

التذّوق
الُب اليابانّيوَن كالّنحِل فـي اخللّيِة يعملوَن من دوِن َكَلل. حّدد اأركاَن التَّ�ضبيِه فـي الَعباَرِة الآتية: الطُّ

 

�سِّ اأمتّنى �صديقي اأن تكوَن قد ا�صتمتعَت ووجدت الفائدَة فـي هذا النَّ
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اأحرُف العطِفالّدر�س اخلام�س
اليوَم �ضنحّقُق الأهداَف املطلوبة:

تعريُف اأ�سلوِب الَعطِف، وحتديُد اأركاِنِه.. 1
ف اإىل حروِف الَعطِف وتطاُبِق امَلعطوِف مع املعطوف عليه. . 2 تعرُّ

تاأّمل وتذّكر

وحروف العطِف التي مّرت معك �سابقًا هي: )الواو، ثّم، اأو، الفاء(.

ف ال�سِم املعطوف وال�سِم املعطوف عليه وتعريف كلٍّ منهما. عزيزي التِّلميذ: �سنبتدئ در�َسنا بتعرُّ

اقراأ الأمثلة الآتية، ثّم اأجب عن اأ�ضئلة املناق�ضة: 

ة 1 املهمَّ

الأمثلة

عا�ست اليابان فـي حالة فقٍر وعزلٍة.

1 ما احلالتان اللَّتان عا�َستهما اليابان؟.  

2 ما احلرُف الذي عطَف العزلَة على الفقِر وماذا ن�سّميه؟  
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3 اإذا كان ال�سم )الفقر( معطوفًا عليه، فما ال�سم املعطوف؟  

4 ماذا ن�سّمي ال�سم الذي ي�سبُق حرَف العطِف وال�سَم الذي يقع بعده؟  

ال�صتنتاج

العطف: اإحلاُق كلمة بكلمٍة بو�ساطِة اأحِد اأحِرِف العطف.

وُت�سّمى الكلمة التي ت�سبق حرَف العطِف معطوفًا عليه )ال�سم املعطوف عليه(. ■

وت�سّمى الكلمة التي تقع بعد حرف العطف معطوفًا )ال�سم املعطوف(. ■

من اأحرف العطف: الواو، ثّم، اأو، الفاء. ■

تدّرب

�ضع خّطاً حتت املعطوف وخّطني حتت املعطوف عليه فـيما ياأتي:

بالعلِم والعمل ترقى الأمم، وتاأخذ دوَرها فـي بناِء احل�سارِة والزدهار.

بوركت يا بنيَّ

بنيَّ بقي علينا معرفُة التَّطاُبِق بني املعطوف واملعطوف عليه فـي عالَمِة الإعراب من خالل الأمثلة الآتية:

املهّمة 2

الأمثلة
اقراأ الأمثلَة، ُثمَّ اأجب:

انعك�َس اللتزاُم والعمُل مببداأ روِح اجلماعِة على اأ�ساليب احلياة.

1 حّدد ال�سم املعطوف واملعطوف عليه.  
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ِل، وما حركُة اآخره؟   2 ما اإعراُب ال�سِم املعطوِف عليه فـي امِلثاِل الأوَّ

3 ما حركُة ال�سِم امَلعطوِف واملعطوف عليِه فـي امِلثاِل الأّول؟  

ال�صتنتاج
يطابُق ال�سُم املعطوُف ال�سَم املعطوَف عليِه فـي عالَمِة الإعراب.

تدّرب
اأ�ضُع احلركَة املُنا�ِضَبَة على ال�ضم املعطوِف فـي اجلمل الآتية:

اأكلُت تفاحًة ثمَّ برتقالًة. ■

عَب اجل�سَر عامٌر و عمر. ■

لنقراأ عزيزي التلميذ اإعراب اجلملة الآتية:

جاء خالٌد و زيٌد

اهرة على اآخره. جاء: فعل ما�س مبنّي على الفتحة الظَّ

اهرة على اآخره.  مة الظَّ خالٌد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال�سَّ

الواو: حرف عطف. 

ّمة الّظاهرة على اآخره. زيٌد : ا�سم معطوف على خالد مرفوع مثله وعالمة رفعه ال�سّ

قومي النهائّي التَّ

َع حتَتُه خط:انعك�َس اللتزاُم والعمُل على الإنتاج. 1 اأعرب ما ُو�ضِ
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2 �ضف لنا مدينتك ُم�ضَتخِدماً حروَف العطف.

 

 

 

 

 

 

 

اخلال�صة
ُت�سّمى الكلمُة التي ت�سِبُق حرَف العطِف معطوفًا عليه والكلمة التي تقُع بعَدُه معطوفًا. ■
ومن حروف العطف: )الواو، ثّم، اأو، الفاء(.  ■
يطابُق ال�ســـُم املعطوُف ال�ســـَم املعطوَف عليه فـي عالمة الإعـــراب. وُيعَرُب امَلعطوُف عليِه ح�ســـَب موِقِعِه من  ■

اجلملة.

اأح�صنت مع متنياتي بالّتوفـيق
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 فريق الـعـمل الـفـني: 
] تنفيذ [ مـجـموعة من اخلرباء املخت�صني يف الّلغة العربّية والّلغة الإنكليزية والريا�صيات والهند�صة والّر�صم اليدوي 
وئي واخلـط العربي والّر�صم الّرقمي والت�صميم الكرافيكي والإخراج الطباعي و اإدارة امل�صاريع الفنية  والت�صوير ال�صّ

 ] اإنتاج [ مركز بابل، �رشكة معروف لالإنتاج الفني، دم�صق، اجلمهورية العربية ال�صورية. 
www.babel.productions ] املوقع الإلكتوين [ 

 فريق الـعـمل الـعـلـمي: 
] اإعداد وحت�صري [ مـجـموعة من املـخـتـ�صني التـربويني من وزارة التبية يف اجلمهورية العربية ال�صورية ووكالة الأمـم املـتـحدة لالإغـاثة وت�صغـيل 

الاّلجئني الفل�صطـيـنيني يف ال�رشق الأدنى الأونروا ومنـظـمـة الأمـم املتــحـــدة للـطـفـولـة اليونـيـ�صـف.
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هذه الكـتب ُمـخ�صـ�صـة لتـقـّدم جمانًا لالأطفال وهي لي�صـت للبيع.

ُت�صاعد على التعـّلم الّذاتّي ولكّنها ل ُتغـني عن الكتاب املدر�صّي.


